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DECRET D’ALCALDIA
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05/12/2021 Secretari accidental

Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Declaració de dol
Règim interior - Secretaria
2021 / 9704
Decret de declaració de dol en el municipi

Antecedents
Havent tingut coneixement del tràgic accident de trànsit ocorregut aquest matí a la localitat de
Sils, on dos joves torderencs han perdut la vida, com a testimoni de dolor del poble de Tordera i
d’escalf per als seus familiars i amics, i en virtut de les competències que em són pròpies d’acord
amb els articles 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya,

Vicenç Bayarri Pla

Signatura 2 de 2

HE RESOLT
Primer.- DECLARAR els dies 6 i 7 de desembre de 2021 com a dies de DOL OFICIAL en el municipi
de Tordera.
Segon.- Suspendre durant els dies de dol tots els actes públics oficials, lúdics i festius del municipi i
apagar l’enllumenat de Nadal de la Plaça de l’Església, la Plaça Pau Casals i la Plaça de la
Concòrdia.

05/12/2021 Alcalde

Quart.- Donar compte d’aquest Decret als membres de la Corporació i publicar-lo a la web
municipal i als mitjans de comunicació locals.

Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 1 de 2

Tercer.- Fer arribar a les famílies i amics dels difunts la solidaritat i el dolor del consistori, personal
municipal i veïnes i veïns de Tordera, per aquesta trista pèrdua.

Així ho mana i signa Joan Carles Garcia Cañizares, l’Alcalde, davant meu, Vicenç Bayarri Pla , el
secretari accidental.
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