
Expedient: M1252022000012 X2022006377
ACCIÓ DE GOVERN

DECRET D’ALCALDIA 

Expedient número: M1252022000012 Dol Oficial el 7 de juliol de 2022.
Tràmit relacionat: Decretar com a dia de Dol Oficial el 7 de juliol de 2022 per la 
defunció de l’ex-alcalde d’aquest ajuntament, Sr. Ricard Pérez Miró.

Hem pres coneixement de la defunció de l’ex-alcalde d’aquest ajuntament,  Sr.  
Ricard Pérez Miró, fet que tristament es va produir el passat 4 de juliol de 2022. 
Lamentem la tan sentida pèrdua de la persona que va ser alcalde durant catorze 
anys  del nostre municipi.
En Ricard Pérez Miró,  va ser proclamat alcalde l’any 1988 i va desenvolupar la 
seva tasca al front del nostre ajuntament.

Aquest ajuntament vol manifestar i mostrar el seu condol a la família, companys i 
amics en aquests moments tant dolorosos en què el seu record com a alcalde i 
bona persona estarà sempre present amb nosaltres.

Com a testimoni del respecte del poble de Sant Vicenç dels Horts davant la mort  
del que fou el seu alcalde i un gran vicentí, cal decretar un dia de dol amb les 
mesures que més endavant es diran.

Fent  ús  de  les  facultats  que  m’atorga  l’article  53  del  Text  Refós  de  la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de la 
Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei  
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

RESOLC:

PRIMER.- Decretar com a dia de Dol Oficial el  7 de juliol de 2022. Durant aquesta 
jornada les banderes dels  edificis  municipals onejaran a mig pal  i  els  símbols 
oficials portaran un llaç negre en record i respecte pel difunt.

SEGON.- Decretar la suspensió de tots els actes públics oficials de caràcter lúdic i  
festiu del  municipi  durant el  mateix període,  de conformitat  amb l’exposició de 
motius d’aquesta resolució.

TERCER.- Fer arribar a la família del difunt la solidaritat i el dolor del consistori, 
personal municipal i veïnes i veïns de Sant Vicenç dels Horts, per aquesta notable 
pèrdua, pregant un record per a qui va ser en el seu moment la primera autoritat  
municipal.

Sant Vicenç dels Horts

[Firma01-01] [Firma02-01]
[FirmaDecreto]


		2022-07-07T09:03:26+0200
	MIGUEL COMINO HARO - 07/07/2022 09:03:26


		2022-07-07T09:13:04+0200
	RICARDO MUÑIZ MERINO - 07/07/2022 09:13:04


		2022-07-07T09:13:09+0200
	#D#2022LLDR001196 07/07/2022




