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ACTA DE PLE DE 14 DE MARÇ 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 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Alfons Ballús Cots 
Joan Torra Sellarés 
Casimir Moneny Sánchez 
Aleyois Guerrero Sánchez 
Joan Pujols Calveras 
 

tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
 
02.- DECLARACIÓ DE DOL OFICIAL PER LA DEFUNCIÓ DEL REGIDOR 
JOAN MANUEL PLA CASAS. 
 
 
01.- VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
 
Es procedeix a la votació de la urgència, a mà alçada, el resultat de la qual és 
el següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
02.- DECLARACIÓ DE DOL OFICIAL PER LA DEFUNCIÓ DEL REGIDOR 
JOAN MANUEL PLA CASAS. 
 
Davant la defunció del Regidor Sr. Joan Manuel Pla Casas el dia 14 de març de 
2014. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
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1r.- Declarar dol oficial des de les 19:30 hores del dia 14 fins a les 24 hores del 
dia 16 del present mes de març, 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 familiars 
del Sr. Joan Manuel Pla Casas. 
 
El Sr. Joan Torra diu que des del seu Grup manifesten el seu reconeixement a 
la tasca que en dues etapes diferents i complicades ha portat el Joan Manuel 
Pla. A nivell personal diu que, a part d’un company de Consistori i una persona 
que ha treballat per Gironella, era un amic de sempre. Diu que ningú pot posar 
en dubte que ha treballat per Gironella. Per tant des del nostre Grup manifestar 
el nostre pesem, en primer lloc, a la família; i creu que és una gran pèrdua pel 
poble de Gironella. 
 
El Sr. Joan Pujols diu que era una persona que no tenia un no per ningú i 
sempre volia ajudar a les persones, fossin les que fossin. Diu que no havia vist 
mai que fes cap diferència a cap persona. Per tant és un sentiment molt gran 
pel poble de Gironella, perquè era una persona molt estimada. A més per 
nosaltres era de la família dels polítics del poble. I quan falta un membre de la 
família, això és molt dolorós. I si nosaltres ja estem molt disgustats, la seva 
família encara més i sobretot si es té en compte que era una persona encara 
jove i encara tenia molt camp per córrer. I per a tot això és molt sentit que es 
trobi a faltar. 
 
El Sr. David Font diu que, com Alcalde i amic i company que han compartit des 
del 2011 aquesta etapa a l’Ajuntament, tant sols vol deixar constància de la 
gran persona que era, de la seva bondat, de la seva honestedat, de la seva 
racionalitat que ens aportava alhora de prendre les decisions, per la 
experiència en una primera etapa a l’any 1987 a l’Ajuntament, i en aquesta 
etapa d’ara. Sempre ha estat una persona molt implicada amb el municipi, amb 
el teatre, amb el futbol, amb la penya blaugrana i amb moltes més històries. En 
definitiva sempre ha estat una persona que ha viscut i ha conviscut per 
Gironella, sense esperar-ne mai res a canvi. Ell, fins l’últim moment hatingut 
moltes ganes de viure. Ha estat lluitant fins l’últim moment, però una maleïda 
malaltia se l’ha emportat molt més abans del que tocava. Vull agrair, no només 
als companys regidors, si no a tots els companys de l’Ajuntament que hagin 
volgut ser aquí, en aquest petit homenatge que com a Corporació li volem 
transmetre. A partir d’aquí es decreten 3 dies de dol oficial ja que la persona 
s’ha mereix. Joan Manuel, hem posat una rosa al teu lloc que en cap cas 
ocuparà mai el buit que tu ens deixes i esperem trobar-nos aviat allà on siguis. 
 
 
 



3 

 

 

 
 
 
 
 
Seguidament es fa un minut de silenci en record del Sr. Joan Manuel Pla. 
 
Acte seguit el Sr. David Font dóna les gràcies a tothom per assistir a aquest Ple 
i finalment diu “Gràcies Manel per a la teva tasca a l’Ajuntament amb tots 
nosaltres”. Crec que parlo amb nom de tots, no només dels companys de 
l’Equip de Govern, i de la resta dels regidors, sinó també en nom de tots els 
treballadors si expresso que realment se’t trobarà molt i molt a faltar.  
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 19:40 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 
 


