Acta 7/2017
7 de setembre de 2017
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 7/2017
Caràcter: extraordinària urgent
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 7 de setembre de 2017
Horari: de 15.15 hores a 15.35 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 15.15 hores del dia 7 de setembre de 2017, es reuneixen a la sala
de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
establerts legalment, els membres que integren l’Ajuntament en Ple i que a continuació
es relacionen, en sessió extraordinària urgent i primera convocatòria, sota la presidència
de l’alcalde i assistits per mi, la secretària.
ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Daniel Cornellà Detrell
Tinents/es d'alcalde
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Jan Costa Rengel
Regidors/es
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
Absents
Sr. Josep Bartis Fàbrega, Sra. Mercè Amich Vidal, Sra. Mar Camps Mora, Sra. Sònia
Fortià Martí i Sr. Enric Cabarrocas Illa, que excusen la seva assistència.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es declara oberta la sessió i l’alcalde explica que s’ha convocat aquest Ple extraordinari
urgent per la situació tan excepcional que s’està vivint en aquest moment a Catalunya i
que ha motivat que ahir el Ple del Parlament aprovés per majoria la Llei 19/2017, de 6
de setembre, del referèndum d’autodeterminació, que es celebrarà el dia 1 d’octubre.
I, a tal efecte, avui el president i el vice-president de la Generalitat de Catalunya han
demanat als alcaldes que es posicionin i que facin un Decret d’Alcaldia de suport al
referèndum.
Per això, aquest matí s’ha dictat el Decret d’Alcaldia 543/2017 i s’ha parlat amb els grups
municipals per convocar aquest Ple extraordinari urgent i ratificar aquest Decret
d’Alcaldia, per tal que quedi clar que el Ple municipal hi dóna suport.
Tot seguit, es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia i que són
els següents:
1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE A TRACTAR
Ahir dimecres 6 de setembre de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació.
Posteriorment, el Govern de la Generalitat de Catalunya va signar el Decret 139/2017,
de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació i el Decret
140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació.
Com a alcalde de Celrà, he convocat un Ple extraordinari urgent de l’Ajuntament per expressar públicament, en nom del poble de Celrà, el ple suport al referèndum que s’ha
convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017.
La mateixa Llei, en la seva exposició de motius, exposa que el Tribunal Internacional de
Justícia afirma que durant la segona meitat del segle XX s’han donat casos de nous estats que han exercit el dret a l’autodeterminació sense que l’exercici d’aquest dret a decidir vingués motivat per la fi de l’imperialisme. El Tribunal constata que el dret a decidir
dels pobles ha evolucionat i que, en contra d’aquesta evolució, no ha sorgit cap norma ni
costum en ordre internacional que prohibeixi aquestes noves pràctiques. L’única limitació
a la legitimitat de l’exercici del dret a decidir que el Tribunal considera vigent és el recurs
il·lícit de la força i d’altres violacions greus de normes de dret internacional.
També exposa que la gestió pública democràtica ha estat acceptada internacionalment
com un dels pilars de la societat contemporània i està indissociablement vinculada, entre
d’altres, al dret a la participació política directa i indirecta dels ciutadans i al dret a la lli bertat i a la dignitat humana, incloent-hi la llibertat d’expressió i d’opinió, la llibertat de
pensament i la llibertat d’associació. Tots ells reconeguts als principals tractats internacions universals i europeus de protecció dels drets humans. Així doncs, afirmen que la gestió democràtica de qualsevol discrepància política s’ha de produir amb el ple respecte a
aquests drets humans i llibertats fonamentals.
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Crec que és el moment de manifestar, una vegada més, que en virtut del dret democràtic a decidir ens posem al costat de la majoria del poble de Catalunya en aquests moments tan rellevants de la nostra història i, en conseqüència, a donar ple suport al referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017.
D’ acord amb el que disposa l’ article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels ens locals, l’ alcalde pregunta sobre el pronunciament de la urgència, essent aquesta
aprovada per unanimitat dels membres presents a la sessió. I donat que aquesta resulta
apreciada pel Ple, la sessió continua.
2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 543/2017, DE PLE SUPORT AL
REFERÈNDUM QUE S’HA CONVOCAT PEL PROPER DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017.
L’alcalde explica que des de l’Ajuntament de Celrà s’entén que és una obligació el que
s’està fent avui al Ple davant d’una democràcia espanyola que porta molts anys negant el
dret a l’autodeterminació del poble català i d’altres pobles. I no queda més remei que els
partits polítics amb representació a Celrà i a la Generalitat de Catalunya tirin endavant
una Llei del Referèndum que supera la legalitat espanyola i que permetrà l’1 d’octubre
poder votar.
Entén que aquesta mesura que es va prendre ahir, a la que seguiran les Lleis que
s’aprovaran al Parlament, intensifiquen aquesta baixa democràcia espanyola actual
convertint-la en una democràcia real on hi ha forces que estan a favor del referèndum i
que defensen el sí, el no i l’abstenció. És a dir, defensen tota la ciutadania que viu i
treballa a Catalunya.
En canvi, els que defensen aquesta baixa democràcia l’únic que fan és frenar els que
volen votar sí però també els que volen votar no i també els que es volen abstenir. Això
vol dir que estan cohartant la voluntat de decidir del poble per si vol seguir formant part
de l’Estat espanyol o esdevenir un estat independent. I és per aquest motiu que aquest
matí s’ha dictat el Decret d’Alcaldia 543/2017.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària de la
corporació, que fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
En data d’avui, mitjançant Decret d’Alcaldia 543/2017, s’ha dictat la resolució següent:
El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei del referèndum per l’autodeterminació
de Catalunya i el Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat per
celebrar-lo el dia 1 d’octubre de 2017.
La secretària municipal ha emès informe, que consta en l’expedient.
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions de representació que tinc encomanades
MANIFESTO
Primer. El ple suport al referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre
de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
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Segon. Ratificar aquest Decret d’Alcaldia en la propera sessió plenària.
Tercer. Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI).

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Ratificar el Decret d’Alcaldia 543/2017, de ple suport al referèndum que s’ha convocat pel
proper dia 1 d’octubre de 2017.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (8)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa
Rengel
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada, senyora
Laura Manzano Casademont
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
L’alcalde comunica a tota la ciutadania de Celrà que es posaran les urnes a Can Ponac i
que hi hauran les mateixes meses i paperetes, com sempre. També hi seran les persones
que, per sorteig públic, formaran part de les meses i tots els partits polítics de Celrà,
amb els seus interventors i apoderats, per garantir el dret a votar de la ciutadania.
Finalment, l’alcalde anima la ciutadania a participar i fer entendre que, per fer més plena
aquesta democràcia, cal decidir entre tots.
Anima també tothom a participar en la Diada de l’Onze de Setembre i en les properes
mobilitzacions per donar suport en el cas que el Tribunal Constitucional espanyol intenti
derogar la Llei del referèndum o qualsevol altra Llei aprovada legítimament pel Parlament
de Catalunya.
En aquest cas, es farà una crida a tota la ciutadania per sortir al carrer a defensar els
drets col·lectius i de poder decidir i el dret a poder fer un referèndum independentment
del que es vulgui votar.
Tothom ha d’anar a votar en el referèndum perquè el referèndum és democràcia.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió de tot el
qual, com a secretària general de la corporació, dono fe.

