ACTA NÚM. 5
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 25 D’ABRIL DE 2019
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 d’abril de 2019, a les vuit del vespre, es reuneix al Saló de
Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
MARIA COROMINAS BARNADAS (PdeCAT – DC), amb objecte de celebrar sessió
extraordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria Zambrano i
Costejà (PdeCAT - DC), Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), Montserrat Torras i
Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i Reixach (PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix
(PdeCAT - DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López (ERC),
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Manel Mitjà i Batlle
(ERC), Susanna Pagès Jutglar (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC),
Anna Descals Tresserras (CUP), Raül Massanella Quiles (CUP), Lluís Riera Callís (CUP),
Xavier García Zabal (OeC). Excusen la seva assistència els Srs. Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT
- DC), Mercè Traveria Costa (PSC).
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretaria, la Secretaria General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
PUNT ÚNIC.- EXPRESSAR LA CONDEMNA A L’ASSASSINAT MASCLISTA OCORREGUT
EL PASSAT 20 D’ABRIL
Intervé l’Alcalde. Fem aquest Ple extraordinari per decisió de la Junta de Portaveus, que ens
vàrem reunir fa pocs dies, a conseqüència de la tristíssima –per qualificar-la d'alguna manera–
situació que ha tocat viure a Olot, en el cas de la mort de la senyora Irene López a mans de la
seva parella, que la va assassinar vilment a trets.
Més enllà de declarar els tres dies de dol oficial, que vàrem acordar en la Junta de Portaveus, i
més enllà de la concentració que el mateix dissabte vàrem fer molts ciutadans per donar suport
a la família i amics i per demostrar el nostre compromís amb la condemna d’aquest fet, ens va
semblar que valia la pena que jo com Alcalde i en representació de tots, fes unes puntualització
molt concretes, que crec que la Irene i la seva família es mereixen, i que la ciutat també mereix
que l'Ajuntament es posicioni:
- El primer punt és expressar el nostre més sentit condol a la família, i sobretot estar al
seu costat i oferir-nos per donar-li tot el suport que puguin necessitar. Crec que hem
d'aconseguir que ells sentin la solidaritat de tota la ciutat per una pèrdua lamentable i
trista, que per desgràcia pot passar en determinades circumstàncies, però especialment
en les circumstàncies en què es va es va produir. Crec que és molt necessari demostrar
la solidaritat, l'escalf, la companyonia de tota la ciutat a aquesta família que ha de
travessar aquests moments tan difícils, i especialment a la seva filla i al seu fill, que crec
que són els grans damnificats en aquestes circumstàncies que han passat.
- El segon és expressar la condemna per aquest tipus de circumstàncies. En el Ple,
habitualment, al despatx oficial, condemnem sempre els feminicidis, els assassinats de
dones en mans de les seves parelles, en general doncs d'homes que acaben exercint
una violència extrema i acaben matant, assassinant la seva parella. Per tant expressar
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una vegada més, i ara encara amb més contundència, aquesta condemna i fer una crida
a la reflexió que això no pot continuar així. I sobretot els que som homes hem de fer
aquesta reflexió, perquè això no pot continuar que es converteixi pràcticament en
normalitat en el nostre país, que cada setmana haguem de lamentar i condemnar. Això
ha de ser una reflexió i això no hauria de tornar a passar; no pot tornar a passar.
- I en tercer lloc expressar el que ja vaig també intentar explicar el dia que va passar
aquest fet: els sentiments, ens vénen sentiments molt diversos. El primer que et ve al
cap és la tristesa que això pugui passar, i que passi a casa nostra, i que passi amb una
nostra veïna; la tristesa, crec que com a ciutat. Després també la ràbia que això hagi
passat, i la impotència de no poder-ho solucionar, de no poder-ho evitar d'alguna
manera. I al final acabes amb una profunda indignació cap a persones que demostren
una absoluta falta de sensibilitat en les relacions humanes.
Per aquesta indignació, per aquesta ràbia, per aquesta impotència de no poder fer res, parlats i
consultats tots els portaveus, hem pres una decisió: hem decidit que com a Ajuntament i com a
ciutat hem de passar a l'acció, que no pot ser només expressar els sentiments. I per això,
aconsellats també pels serveis jurídics de l'Ajuntament, hem decidit exercir l'acció popular
contra l'assassí, per intentar garantir –que segurament ja seria així, però nosaltres treballarem
per a això– perquè s'apliqui la llei amb tota la contundència que sigui possible davant d'un fet
d'aquestes característiques. L'Ajuntament es personarà en la causa a través d'un advocat per
garantir que al judici, la llei s'apliqui amb tota la contundència a la persona que ha fet aquesta
acció tant menyspreable i tan trista –tornaríem al tema dels qualificatius, que crec que no val la
pena que hi tornem–.
El document que tinc aquí, el vàrem llegir dissabte mateix davant les portes de l'Ajuntament, i
per tant crec que no és necessari tornar-lo a llegir, però sí que em semblava que calia resumirho amb aquests tres punts: un primer punt que és expressar el condol i la solidaritat; un segon
punt que és la condemna dels feminicidis, dels assassinats de dones en mans d'homes; i del
tercer que són aquests sentiments molt diversos que ens porten com a ciutat a actuar i per tant
a exercir l'acció popular en contra de l'assassí, perquè pensem que és absolutament
imprescindible.
Vàrem quedar en fer només aquesta declaració com a Alcalde, en nom de tot el Ple, per tant
passat aquest punt únic d'aquest Ple, el donem per acabat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a un quart de nou del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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