ACTA NÚM. 4
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2015
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2015000004

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 de març de 2015, a les 8h. del matí, es reuneix al
Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència
del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, amb objecte de celebrar sessió
extraordinària, urgent, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà,
Núria Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar,
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert
Rubirola Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa,
Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara
Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala Esteban.
Actua com a secretària la Sra. Alícia Vila Torrents, Secretària de la Corporació.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
Intervé el Sr. Alcalde. Bon dia, tot i que estem convençuts que ni ahir, ni avui, ni durant
molts dies no serà un bon dia per a la nostra ciutat. Ens reunim, ens va semblar
després de parlar amb tots els portaveus conjuntament que valia la pena que avui
féssim un Ple extraordinari amb un objectiu molt clar, que totes aquelles persones que
pateixen sàpiguen que la ciutat i per tant tots els representants estan al seu costat.
Per tant, seguint el que és els tràmits oficials, el primer que hauríem de fer és aprovar
la urgència d’aquesta convocatòria. Suposo que tots hi estareu d’acord, perquè vàreu
estar tots d’acord en convocar-lo, per tant, Sra. Secretària, donaríem per aprovada la
urgència.
MANIFESTACIÓ DE SUPORT ALS FAMILIARS DE LES VÍCTIMES DE L'ACCIDENT
D'AVIÓ DE BARCELONA A DÜSSELDORF OCORREGUT EL DIA 24 DE MARÇ DE
2015 I DECLARAR DIES DE DOL
Núm. de referència : X2015006622
Núm. expedient: PL112015000014

Amb motiu de l’accident d’avió succeït el dia d’ahir als Alps francesos, i en el qual hi
viatjaven veïns de la nostra ciutat.
Atenent la consternació que aquest accident i les seves víctimes ha causat a la
població d’Olot i davant de la necessitat de demostrar el suport de tota la corporació
als seus familiars i amics.
L’Alcalde, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Expressar el suport incondicional de l’Ajuntament als familiars i amics dels
ciutadans que viatjaven en l’avió, i especialment a les famílies dels veïns d’Olot.
Segon.- Declarar dol oficial els dies 25, 26 i 27 de març, col·locant un crespó negre a
l’exterior de l’Ajuntament i suspenent tots els actes de caire oficial.
Tercer.- Convocar als ciutadans i ciutadanes d’Olot per tal que avui dimecres 25 de
març puguin expressar el seu suport a les famílies de les víctimes de l’accident,
aturant la seva activitat a les dotze del migdia i mantenint un minut de silenci al carrer
o davant de l’Ajuntament.
Continua el Sr. Alcalde. La segona cosa és un punt únic, que és manifestar el suport a
aquestes famílies que ho estan passant malament. No podem anar més enllà perquè
tampoc tenim dades oficials en aquest moment absolutament confirmades, però sí que
és evident, perquè tots hem pogut parlar amb persones que estan afectades, és
evident que la nostra ciutat s’ha vist durament colpejada per la tragèdia.
La vida té moments d’immensa alegria i tots som testimonis que hem estat vivint
moments d’immensa alegria, però alhora hi ha moments d’una tristesa que esgarrifa,
una tristesa que fa molt mal, d’una tristesa que arriba molt endintre, i avui ens toca
viure sobretot als familiars, però a més jo crec que tota la ciutat, aquesta tristesa.
Sembla, o donem per fet, o sabem, que ha afectat a dones, dones mares de família,
treballadores, molt compromeses amb la ciutat, molt compromeses amb el país, de
famílies que tots coneixem, que sabíem que ens ajudaven a tirar endavant una ciutat i
una comarca que ens estimem, que valorem. Entre tots estàvem intentant treballar per
tirar endavant una ciutat, un país, i una societat, que fos cada vegada millor i cada
vegada més justa. I quan això, treballant en un acte d’aquests que fem cada dia, la
desgràcia fa que tot s’acabi, que no trobis sortida, que no vegis sortida, que
personalment aquestes persones hagin perdut la vida i no puguin continuar tirar
endavant la seva tasca, hagin de deixar les seves famílies en una situació de tristesa
immensa i en una situació d’angoixa i de veure quin pot ser el seu futur, crec que això
és horrible.
Tots sabem que és condició humana que la vida comença i que la vida té un final, però
de vegades hi ha circumstàncies que no hi ha maneres que la intel·ligència pugui
justificar, no hi ha maneres que puguem entendre perquè passen aquestes coses.
El motiu d’estar aquí és que els familiars, que les famílies, que tothom sàpiga que la
ciutat està al seu costat, que la ciutat i l’Ajuntament estan a la seva disposició per totes
aquelles coses que puguin necessitar, per totes aquelles coses que puguin ajudar-los.
Ja sé que no hi ha res que es pugui solucionar, però en fi, posar-nos a la seva
disposició per poder-los ajudar.
Convocar a tots els ciutadans, a tots els olotins, que vulguin acompanyar-nos a les
dotze del migdia a parar l’activitat normal del dia i a trobar-nos aquí davant les portes
de l’Ajuntament, o on sigui, parar l’activitat un minut per mostrar d’una forma més
fefaent aquest sentiment de solidaritat i aquestes ganes d’estar al costat.
Afegir-nos al que s’ha declarat de tres dies de dol oficial, tot i que el dol real durarà
molts més dies, però per afegir-nos a aquesta declaració de dol oficial durant tres dies,
igual que ho han fet la resta d’administracions.
I intentar enviar un missatge, en la més profunda tristesa, un missatge d’esperança,
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que després d’un dia de pluja l’endemà torna a sortir el sol, i que de mica en mica,
trobin ells la manera de superar aquesta gran tragèdia, trobi la ciutat també la manera
de superar aquesta gran tragèdia que ens ha tocat viure.
Dit això, jo crec que hi ha poques coses que jo voldria afegir, sí que si algun portaveu
vol afegir, vol fer algun comentari, vol dir alguna cosa?
Bé, doncs dit això el que faríem seria fer-los arribar de la manera més urgent possible
a tots els familiars aquest Ple, aquesta convocatòria, i aquesta decisió de mostrar-los
el suport i de posar-nos a la seva disposició perquè puguin almenys passar aquests
moments tan difícils de la millor manera possible.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les vuit i cinc minuts del matí, 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
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