
ACTA DE 24 DE JUNY DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’AJUNTAMENT DE 

LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària urgent 
Número: 6/2018 
Data: 24 de juny de 2018     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 10:15 hores a 10:45 hores 
 
Hi assisteixen: 
Gerard Barcons Torra – Alcalde accidental grup municipal ERC – 

Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -  
Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU – 

Joan Vendrell Segués – Regidor del grup municipal CIU- 

 
Meritxell Sorribes Segura, secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de 
Llobera. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde 
accidental Gerard Barcons Torra.  
 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Ratificació urgència de la convocatòria extraordinària urgent. 
 

Atès el motiu pel qual s’ha convocat aquest Ple extraordinari de l’Ajuntament de 
Llobera de forma urgent, que és el de la defunció inesperada de l’alcalde, 
l’il·lustríssim senyor Josep Colell i Solé, es sotmet a votació la idoneïtat de la 
convocatòria urgent del Ple, que s’APROVA per unanimitat. 
 

 
2. Actuacions a realitzar per la defunció inesperada de l’il·lustríssim 

alcalde Sr. Josep Colell i Solé. 
 
Vista la defunció de l’il·lustríssim alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Colell 
i Solé, ocorreguda ahir, dia vint-i-tres de juny, i volent-li mostrar per part d’aquest 
Ajuntament el degut reconeixement i homenatge, s’ACORDA per unanimitat la 
realització de les següents actuacions: 
 
 
- Realitzar un minut de silenci en senyal de dol i respecte.  
- Decretar tres dies de dol, els dies 24, 25 i 26 de juny, durant els quals es 

suspendran tots els actes oficials. 



- S’abaixaran totes les banderes de l’Ajuntament a mig pal i s’hi posarà un 
crespó negre en senyal de dol. 

- S’enviarà una corona de flors al tanatori. 
- S’habilitarà un llibre de condolences a l’Ajuntament durant el termini de 15 

dies perquè els veïns del municipi i qui ho desitgi puguin mostrar el seu 
condol, i posteriorment serà entregat a la família. 

- S’enviarà una esquel.la a la revista Celsona, i als diaris Regió-7 i El Segre. 
- S’entregarà una carta de condol a la família. 
 
 

3. Aprovació d’una moció de condol per la defunció de l’il·lustríssim 
alcalde senyor Josep Colell i Solé. 

 
En manifestació del dolor d’aquest Ajuntament per la pèrdua d’una figura tan important 

pel municipi com és la de l’il·lustríssim alcalde senyor Josep Colell i Solé, per unanimitat 

dels assistents s’APROVA la següent moció: 

Els regidors i personal d’aquest Ajuntament manifesten públicament el seu condol per 
la pèrdua de l'il·lustríssim Sr. Josep Colell i Solé, Alcalde de l’Ajuntament de Llobera, 
conseller comarcal i membre de la Junta del Centre Sanitari. 
  
És un moment de gran dolor i tristesa per a tots aquells que formem part de l’Ajuntament, 
ja que el Josep va dedicar una part molt important de la seva vida al municipi, i tots 
aquells que el coneixíem d’aprop hem pogut constatar la seva gran vàlua personal i 
política. 
  
És per això que volem trametre el nostre més sentit condol a la seva família i, 
especialment, a la seva esposa, Carme i als seus fills: Marta, Joan i Aleix. 
  
Tot i el seu esperit de lluita, el Josep finalment no ha pogut vèncer la malaltia que el va 
obligar a apartar-se temporalment de la vida política. Malgrat això, sabem que fins l’últim 
moment hem estat presents al seu cor i pensament. Per aquest motiu, volem agrair-li la 
gran tasca duta a terme al front d’aquest Ajuntament i atorgar-li el reconeixement que 
es mereix. 
 
Al Ple de l'Ajuntament, s'ha guardat un minut de silenci. 
El funeral per Josep Colell, de 59 anys, alcalde de Llobera des del 2007, serà dilluns dia 
25 de juny, a les 11 del matí a la plaça de l’Ajuntament de Llobera. 

 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les deu hores i quaranta-cinc minuts del matí, de la qual s’estén la present acta, 
que una vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde accidental. 
 
 
L’ALCALDE ACCIDENTAL            LA SECRETARIA ACCIDENTAL 

 
 


