ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EN DATA 9 DE JULIOL DE 2004.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent les sís de la tarda del dia 9 de juliol de 2004, es reuneixen a la
Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sota la presidència del Sr. Alcalde,
en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que tot seguit es relacionen,
convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter
extraordinari i urgent:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Ens Locals i concordants, es transcriuen a continuació els acords plenaris
adoptats.
1) Ratificació si s'escau, de la urgència de la sessió, d'acord amb el que
estableix l'article 79 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre.
El Sr. Alcalde va exposar que la urgència de la sessió venia motivada pel greu
accident ocorregut aquell mateix dia, i que havia acabat amb la vida del
treballador de l'Ajuntament, Sr. Francisco Aubà Barrubés. Pel motiu exposat
havia convocat urgentment al Ple de la Corporació Municipal.
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Ratificar la urgència de la sessió plenària.
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2. Aprovació si s'escau, del manifest de condolència de l'Ajuntament de
Gandesa, davant l'accident mortal sofert pel treballador Francisco Aubà
Barrubés.
Davant el desgraciat accident ocorregut avui a Gandesa i que ha acabat amb la
vida del treballador d'aquest Ajuntament, Sr. Francisco Aubà Barrubés,
personal laboral fix, integrat en la Brigada d'Obres Municipal , l'Ajuntament de
Gandesa, reunit en Ple extraordinari i urgent, per unanimitat de tots els
membres de la Corporació Municipal, acorda:
PRIMER: Expressar la condolència més sincera i unànime a la família del Sr.
Francisco Aubà Barrubés i alhora, oferir-li el suport que sigui necessari per
aquests moments tant difícils per a tots.
SEGON: Fer palès tanmateix, el sentiment viu de dolor de tots els presents,
motivat per la gravetat d'aquest esdeveniment inesperat que ha suposat la
pèrdua d'aquest treballador i amic, Francisco Aubà Barrubés.
TERCER: Declarar dos dies de dol oficial a la població i anul·lar tots els actes
oficials que l'Ajuntament havia previst efectuar aquest cap de setmana, fent
difusió d'aquest fet a l'Emissora de Ràdio Municipal i a altres mitjans de
comunicació.
QUART:
Agrair públicament els serveis prestats pel personal sanitari del
Centre d'Atenció Primària de Gandesa i per l'Hospital Comarcal de Móra
d'Ebre, amb l'helicòpter medicalitzat, respectivament, amb motiu de la seva
intervenció en el greu accident en què ha perdut la vida el Sr. Francisco Aubà
Barrubés.
Finalment, el Sr. Alcalde va voler mostrar el seu agraïment a tots els Regidors
Municipals presents pel suport prestat en aquests moments tant durs.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les set de la data al començament assenyalada,
agraint a tots els assistents la seva presència a l'acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, nou de juliol de dos mil quatre.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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