
 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 11 DE GEN ER DE 
2014   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/1 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 11 de gener de 2014 
Horari: de 10:00 a 10:25 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents: 
 
- Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CIU) 
- Sr. Amadeu Clofent Rosique (CIU) 
- Sra. Maria Lluïsa Grimal i Colomé (CIU) 
- Sr. Enric Miralles Torres (CIU) 
- Sra. Gemma Duran i Franch (CIU) 
- Sr. Robert Subiron i Olmos (CIU) 
- Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
- Sr . Antoni José i Casas (9SV) 
- Sr. Jordi Castaños i Plana (9SV) 
- Sra. Maria Villalta i Morro (9SV) 
- Sr. Pere Orts i Cubillo, Regidor (ESQUERRA+ENTESA-AM) 
- Sra. Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
EXPRESSIÓ DEL CONDOL CORPORATIU A LA FAMÍLIA D’EN L LUÍS 
BISBAL I PUJOL , QUI OSTENTAVA FINS A LA DATA DE LA  SEVA MORT 
LA CONDICIÓ DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICE NÇ DE 
MONTALT.  
 
Posant-se tots els assistents dempeus, es guarda un minut de en memòria del 
regidor de la Corporació, Lluís Bisbal i Pujol. 



 

A continuació, el senyor Alcalde, en nom del Consistori, procedeix a donar 
lectura a la següent declaració institucional: 

“Amb motiu  de la inesperada i colpidora defunció del regidor i exalcalde, Sr. Lluís 

Bisbal i Pujol, i en honor seu he convocat la present sessió extraordinària del Ple 

per tal de deixar constància en el Llibre d’Actes de Plens, fidel testimoni de la vida 

pública local, del fet luctuós i del testimoni dels seus companys i companyes, 

regidors i regidores, que ens volem sumar així a les mostres de dol manifestades a 

la família de manera personal i singular, en un acomiadament institucional del 

company i amic que ens va deixar el passat 2 de gener. 

 
En aquests moments de profund dolor, confesso que se’m fa difícil escollir les 
paraules amb què expressar la meva emoció.  
 
Davant la mort d’una persona tan propera i estimada com en Lluís, tot empetiteix, 
tot es torna lleuger i banal. No estem preparats per coses com aquesta i ens veiem 
amb tota la nostra feblesa de cop. Crec que la millor lliçó, potser l’única lliçó de la 
mort, és la pròpia grandesa de la vida, la grandesa que tenia en Lluís com a 
personatge polític i també com a ésser humà. No podem morir amb els nostres 
morts, entre d'altres, perquè com en el cas d’en Lluís, hem d'estar aquí per a 
honorar-los i per a reconèixer-los.  
 
En Lluís era l’home tranquil per excel�lència. Tranquil, serè, educat, sensible, 
conciliador, poc amic de baralles i enfrontaments, dotat d’un sentit de l’humor 
intel�ligent i fi. Una bona persona que estimava i se sentia orgullós de la seva 
família, de la seva dona, Núria, dels seus fills, Joan i Francesc, de la seva filla 
Marta, del seu net, Gerard, de les seves joves... Un home bo que apreciava als 
seus amics i respectava als seus contraris. Amant confés de la bona poesia i de la 
bona música, de les partides d’escacs i de botifarra, del seu jardí, dels seus arbres, 
de les seves mimoses... 
 
En Lluís era un “gentleman”, un cavaller que ens ha mostrat a tots, el camí de com 
un home pot triomfar en la difícil missió de ser un home normal, una bona persona, 
un home compromès amb una sèrie de valors; i com es pot dedicar en cos i ànima, 
a estimar als seus i donar servei a les persones, tant com a polític en aquesta 
etapa com en tota la seva vida personal i professional. 
 



 

Al llarg d’aquesta fructífera trajectòria personal, laboral i política, en Lluís ha deixat 
empremta entre tots els que l’hem tractat.  
 
El seu pas pel consistori ha deixat empremta, des que va entrar fins a pràcticament 
el seu darrer sospir. Des del primer dia que se li va proposar de treballar per al seu 
poble des de l’Ajuntament, va posar fil a l’agulla per lluitar per l’interès col�lectiu, 
primer com a regidor, desprès com alcalde i finalment, de nou com a regidor, i ho 
ha fet sempre amb honradesa, coherència, entrega, humilitat, honestedat, equitat, 
capacitat de treball i tarannà dialogant. No s’arronsava davant de les adversitats i, 
per davant de tot, hi posava la veritat, la justícia i el benestar de les persones. 
Aquestes qualitats eren les que el feien especial.  
 
En nom meu i en nom dels meus companys i companyes de consistori vull 
expressar el meu reconeixement personal i polític a la trajectòria d’en Lluís, una 
persona coherent, ferma i amb valors, i mostrar el nostre condol més sincer a la 
seva família que està vivint moments realment difícils. Nosaltres, el poc que podem 
dir és que ens teniu al vostre costat, que el dolor que sentiu vosaltres és el nostre 
dolor, i en tot allò que us puguem acompanyar, reconfortar... no cal ni que ho 
digueu, estem aquí, estem al vostre costat. 
 
Voldria acabar llegint un poema que va ser fidel company d’en Lluís en les darreres 
setmanes de la seva vida. Es tracta d’Invictus del poeta William Ernest Henley.  
 
Més enllà de la nit que em cobreix, 
negra com l'abisme insondable, 
agraeixo als déus, si és que existeixen, 
per la meva ànima inconquerible. 
Caigut en les urpes de la circumstància 
ningú em va veure plorar ni parpellejar. 
Sota els cops del destí 
el meu cap està ple de sang, però dret. 
Més enllà d'aquest lloc d'ira i plors, 
freqüenta l'horror de l'ombra, 
tot i així l'amenaça dels anys 
em troba i em trobarà sense por. 
No importa com d’estret sigui el portal, 
com de carregada de càstigs la sentència, 
sóc l'amo del meu destí: 
sóc el capità de la meva ànima. 
 



 

Lluís descansa en pau.” 
 
El senyor Alcalde aixeca la sessió. 
 
 

 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretari, aquesta acta. 
 
 
El Secretari                 Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


