
MOCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
 
Vist l’atac sofert ahir, 1 d’agost, pel Regidor d’aquesta Corporació. 
 
Proposo al Ple d’aquets Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, reunit en sessió plenària, expressa la seva 
condemna més enèrgica per l’agressió soferta el dia d’ahir pel nostre 
company regidor MARCOS BLAZQUEZ, que va ser atacat en plena via 
pública de manera ignominiosa, covarda i traïdorenca per unes altres tres 
persones, sobre les quals i a la vista dels fets, cal esperar recaigui tot els pes 
de la llei i que responguin davant la justícia pels seus actes.  
 
SEGON 
Igualment, el Plenari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, expressa de forma 
unànime el seu suport i solidaritat al company regidor agredit, MARCOS 
BLAZQUEZ, recolzant-lo en tot i per tot en l’exercici del seu càrrec públic i 
també desitjant-li la millor i més ràpida recuperació possible. 
 
TERCER 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, crida i exhorta a tota la  ciutadania 
a la defensa de la democràcia i de la llibertat en el convenciment de que la 
violència, exercida de manera gratuïta i visceral, no porta enlloc, especialment 
en relació els afers públics i les qüestions col·lectives que més ens afecten. 
Per això, el Ple de l’Ajuntament demana a la ciutadania que condemni sense 
excuses els fets ocorreguts i no aixoplugui els violents, com a demostració 
palpable del desig unànime de tots els caldencs i caldenques de viure en pau, 
respecte i llibertat, en el marc de l’estat de dret i democràtic que entre tots ens 
hem donat. 
 
QUART 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes, es dirigeix també als Òrgans corresponents 
de l’Administració de Justícia i per a demanar-los que actuïn amb diligència i 
eficàcia per a que els fets no quedin impunes i els culpables en resultin 
castigats segons correspongui en Dret. En aquest sentit, l’Ajuntament es 
personarà en les diligències que s’instrueixen com a acusació particular. 
 
 



CINQUÈ 
Finalment, el Ple de l’Ajuntament de Caldes vol agrair totes les mostres de 
suport i recolzament que s’han rebut des del moment en que s’han conegut 
els fets per part d’institucions, entitats i particulars. A tots ells i als ciutadans i 
ciutadanes de Caldes només els podem agrair el seu testimoni i alhora 
reiterar públicament el compromís de tots els seus integrants de treballar 
sense desmai per a que la bona convivència, el respecte i la llibertat siguin la 
guia de totes les seves decisions i de tots els seus actes. 
 
 
Caldes d’Estrac, 2 d’agost de 2010 
 


