
 
 

ACTA  NÚM. 13 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  URGENT DEL DIA 15 DE DESEMBR E DE 2010 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 15 de desembre de 2010, a les dues del 
migdia, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de 
l’Ajuntament, sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària i d’urgència, pública i de primera 
convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol  Sanés, Anna Torrent Rafart, 
Veva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Corominas Barnadas, 
Josep Berga Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llu m Adell Barreda, Anna 
Linares Bravo, Josep Gelis Guix, Clara Casanovas Sa rsanedas, Pere Gómez 
Inglada, Llorenç Planagumà Guàrdia, Sr. Joaquim de Trincheria Polo . 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència dels regidors Srs. Josep Maria Fabregó Serra, 
Moisés Font Casademont.  
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 

 
PUNT ÚNIC.- MANIFESTACIÓ DE CONDOL I DECLARACIÓ DE DIES DE DOL 

PELS MALAURATS FETS OCORREGUTS EN EL DIA D’AVUI  
 

Intervé el Sr. Alcalde. Obrim aquesta sessió plenària convocada d’urgència pels 
lamentables fets que han ocorregut en aquesta ciutat. Perquè la vida de la ciutat, 
aquest matí, ha rebut una forta sotragada. El cor de molts ciutadans s’ha aturat un 
moment en tenir la notícia que una persona havia assassinat a quatre persones, a 
quatre conciutadans nostres. I hem de dir que la ciutat està totalment consternada.  
 
En una ciutat molta gent es coneix, es saluda, es comparteixen espais de relació, sigui 
en el barri, sigui a la feina, sigui a la plaça, sigui fent esport o a l’escola on es porten 
els fills; vol dir que avui milers de persones de la ciutat que estimaven, que compartien, 
que coneixien o que saludaven algunes d’aquestes quatre persones que avui per una 
brutal i inexplicable acció han estat assassinades i ens han deixat. 
 
Que feble i fràgil és la societat que tenim i vivim, quan està indefensa de situacions i 
de desequilibris que porten a situacions tan tristes i tan lamentables com la que ens ha 
reunit avui aquí d’urgència, als representants de la ciutat, també commoguts i 
consternats per aquests fets, per com a Consistori i com a representant de la ciutat, 
recollir aquest sentiment unànime de repulsa d’aquest fet i de condol per a les famílies 
que necessita la ciutat. Per tant jo us demanaria que abans de prendre l’acord que 
portarem a votació de tots els grups, féssim un minut de silenci. 
 
Tot seguit el Consistori guarda un minut de silenci. 
 
Voldria demanar a la Secretària de la Corporació si pot fer la lectura del manifest que 
es porta a aprovació d’aquest plenari. 
 
La Secretària llegeix el manifest que es transcriu a continuació. 



 
 

 
MANIFESTACIÓ DE CONDOL PELS FETS OCORREGUTS AVUI.  

 
Davant els malaurats fets ocorreguts aquest matí a La Canya i a Olot, que han 
comportat que quatre veïns de la nostra ciutat, Joan Tubert Soy, Àngel Tubert Ruiz, 
Rafel Turró Cabrafiga i Anna Pujol Vergés, hagin estat cruelment assassinats, i 
recollint el sentiment de commoció, profunda indignació i tristesa de tota la població, 
els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Olot propose m al Ple municipa l, reunit en 
sessió plenària extraordinària i urgent l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. 
Expressar el suport incondicional de l’Ajuntament i el més sentit condol a les famílies 
de Joan Tubert Soy, Àngel Tubert Ruiz, Rafel Turró Cabrafiga i Anna Pujol Vergés. 
 
Segon: 
Manifestar el rebuig més radical del Ple als fets ocorreguts, que no poden tenir cap 
mena de justificació 
 
Tercer: 
 
aquests dies la bandera d’Olot onejarà a mig pal a l’exterior de l’Ajuntament, quedant 
suspesos tots els actes de caire oficial.  
 
Quart: 
Convocar els ciutadans i ciutadanes d’Olot perquè demà, dijous 16 de desembre, 
puguin expressar el seus sentiments de rebuig als fets, de record a les víctimes i de 
suport a les famílies aturant la seva activitat a les dotze del migdia i mantenint dos 
minuts de silenci al carrer o  davant de l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquesta és el manifest que es presenta i per tant passem a 
votació dels membres de la Corporació. 
 
S’aprova per unanimitat la manifestació de condol. No queda més que aixecar la 
sessió i agrair a tots els grups municipals el suport, que a la ciutat i a les famílies els hi 
estem donant. Moltes gràcies. 
 
Per als mitjans, d’aquí cinc minuts farem una roda d’atenció en aquesta mateixa sala. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a les dues i deu minuts del migdia. I per a constància del 
que s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 


