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ACTA DE PLE DE 6 DE MAIG DE 2013 
 

A Gironella, quan són les 21:00 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 
Joan Manuel Pla Casas 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Joan Torra Sellarés 
Aleyois Guerrero Sánchez 
Joan Pujols Calveras 
 
Excusa l’assistència: 
 
Casimir Moneny Sánchez 
 
 
tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
02.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA COM A REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA, DEL SR. JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH. 
 
 
 
01.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Per part d’Alcaldia es posa en consideració el pronunciament del Ple sobre la 
urgència de la sessió, essent el resultat de la votació: 
 
7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
2 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
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02.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA COM A REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA, DEL SR. JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH. 
 
El Sr. David Font, llegeix la carta de renúncia del Sr. Josep Mª Castellà Antich, 
que literalment és com segueix: 
 
“Benvolgut senyors i senyores representants de la corporació municipal de 
l’Ajuntament de Gironella, 
 
El motiu de la present és l’informar-los que he pres la decisió irrevocable de 
renunciar a les responsabilitats de regidor i a tots els càrrecs que en el seu dia 
vaig assumir en la presa de possessió com a regidor. La meva renúncia es 
funda en motius estrictament personals i de salut, ja que a dia d’avui no em 
trobo prou bé físicament per seguir en el meu càrrec i al mateix temps així és el 
que m’aconsellen els meus metges. 
 
Agraeixo les atencions que he rebuts de tots els companys i professionals de 
l’Ajuntament així com l’oportunitat de formar part d’aquest equip i al mateix 
temps em poso a la vostre disposició, com sempre, per ajudar en tot el que em 
sigui possible a la Vila de Gironella. 
 
Sense un altre particular, aprofito l’ocasió per enviar-los una cordial salutació i 
desitjar-los èxit en les funcions que exerceixen.” 
 
En aquest Ajuntament es va presentar l’escrit d’En Josep Mª Castellà Antich, 
Regidor de l’Ajuntament el dia 3 d’abril de 2013. En aquest es formalitzava la 
renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des de que va 
prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 11 de juny de 2011, després de 
les eleccions del 22 de maig de 2011. La renúncia al càrrec no serà efectiva 
fins que se sotmeti al Ple de l’Ajuntament, és a dir, fins a la data d’avui1. 
 
En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, 
 

ACORD 
 

PRIMER. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de 
l’Ajuntament que realitza En Josep Mª Castellà Antich. 
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SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral perquè remeti les 

credencials de N’Alfons Ballús Cots, següent en la llista dels que van concórrer 
a les últimes eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del seu 
càrrec. 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:05 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
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