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ACTA DE PLE DE 6 DE SETEMBRE DE 2014 
 

A Gironella, quan són les 19:30 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió extraordinària amb urgència de Ple, reuneixen a la Casa 
consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde,  David Font Simon, amb 
l’assistència la secretària de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els 
regidors membres que a continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament  el 
següent ordre del dia: 
 
Membres assistents: 
 
Sílvia Corbera Torrentbó 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Roger Ballús Núñez 
Joan Torra Sellarés 
 
Joan Pujols Calveras 
 
Excusen l’assistència: 
 
Martí Santamaria Masforroll 
Alfons Ballús Cots 
Casimir Moneny Sánchez 
Aleyois Guerrero Sánchez 
 
 
tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
02.- DECLARACIÓ DE DOL OFICIAL PER LA DEFUNCIÓ DEL SR. LLUÍS 
BERTRAN I BERTRAN. 
 
 
01.- VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
La urgència s’aprova per unanimitat. 
 
02.- DECLARACIÓ DE DOL OFICIAL PER LA DEFUNCIÓ DEL SR. LLUÍS 
BERTRAN I BERTRAN. 
 
Davant la defunció del Sr. Lluís Bertran i Bertran el dia 6 de setembre de 2014. 
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Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Declarar dol oficial des de les 19:30 hores del dia 6 fins a les 19:30 hores 
del dia 8 del present mes de setembre, durant els quals les banderes, en tots 
els edificis municipals, onejaran a mitja asta. 
 
2n.- Mostrar la condolència i solidaritat del Ple d’aquest Ajuntament als familairs 
del Sr. Lluís Bertran Bertran. 
 
El Sr. Joan Torra diu que, independentment de la política, el Sr. Lluís Bertran, 
personalment, tota la vida ha estat amic de la família. Vàrem entrar tots dos a 
l’Ajuntament a l’any 1987. En tots aquest anys hem compartit tasques, i, encara 
que hi ha hagut diferències, també ens vàrem entendre. De totes aquests anys 
em quedo amb la part positiva i el reconeixement que amb els seus equips de 
govern va fer coses molt bones per Gironella (equipaments, actuacions socials, 
etc...) 
 
Des del nostre Grup es dóna el condol a tota la família i entorn. 
 
El Sr. Joan Pujols diu que el Sr. Lluís Bertran, personalment, era una bellíssima 
persona (t’ajudava, et contestava). Amb ell va tenir una relació directa a 
l’Escuderia i allà va néixer una bona relació. Políticament no vull dir res, i 
només em vull quedar amb els records personals. Des d’aquí desitjo anys llargs 
de vida a la família i el condol per la seva pèrdua. 
 
El Sr. David Font  destaca del Sr. Lluís Bertran els 16 anys de dedicació a 
Gironella. Amb aquesta llarga trajectòria es demostra que Gironella l’apreciava i 
confiava en ell com a cap de l’Ajuntament. Ha deixat un llegat important. Era 
una persona propera i un Alcalde les 24 hores del dia durant els 365 dies de 
l’any. Sempre era a tots els esdeveniments. Només li ha quedat una cosa 
pendent, la “V” i el votar. Desitjo que el seu entorn ho faci per ell que és el que 
ells hauria volgut. 
 
Acte seguit es fa un minut de silenci en record del Sr. Lluís Bertran. 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 19:42 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 


