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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
 
Número: 9/2017
Caràcter: extraordinària urgent
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 5 d’octubre de 2017
Horari: de 20.30 hores a 21.00 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 5 d’octubre 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

Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Jan Costa Rengel
Sra. Mar Camps Mora

Regidors/es

Sra. Mercè Amich Vidal
Sra. Sònia Fortià Martí 
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

Absent

Sr. Enric Cabarrocas Illa, que excusa 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 actualment a Catalunya com a
conseqüència  del  viscut  el  dia  1  d’octubre  durant  la  celebració  del  referèndum
d’autodeterminació. 

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

L’alcalde explica que es tracta de justificar la urgència de la moció que es presenta a
continuació i que ve motivada pels fets viscuts les darreres setmanes i, concretament,
els darrers dies. 

Han estat setmanes on s’ha hagut de sortir massivament al carrer perquè han entrat a
les seus de la Generalitat, a les empreses, a seus de mitjans de comunicació per intentar
prohibir que es fes propaganda del referèndum i, fins i tot, també han intentat entrar a
seus de partits polítics. És a dir, han actuat de totes les maneres possibles per intentar
aturar el referèndum de l’1 d’octubre. I tot i això, es va poder arribar a l’1 d’octubre però
els fets són esgarrifosos i la violència de l’Estat envers els ciutadans i les ciutadanes que
tan sols defensaven el seu dret legítim a votar tan desproporcionada, que per això s’ha
decidit portar urgentment aquesta moció avui al Ple. 

L’alcalde es solidaritza amb totes les persones que han patit les agressions de la policia
de l’Estat espanyol i, tot i que hi ha comptabilitzades prop de 900 persones, són més
doncs moltes no han anat als metges ni han posat denúncies. Des d’aquí, els anima i els
dóna una abraçada molt forta per defensar les urnes i possibilitar el dret a vot. 

L’alcalde dóna suport a tots els municipis, com el de Sant Julià de Ramis, on a més
d’apallissar acarnissadament la ciutadania també van efectuar danys importants als edifi-
cis públics. I a sobre de que tot això ha passat amb total impunitat, encara s’ha d’escol-
tar dir al president i als membres del seu partit que el poble català és violent i que ells
tan sols defensaven l’ordre constitucional. 

L’altre motiu per convocar aquest Ple és que avui mateix s’ha sabut que el Tribunal
Constitucional ha anul·lat la possible sessió del Parlament de Catalunya a celebrar-se el
proper dilluns. Encara no està convocada i l’han suspès. I en un estat democràtic, això
no es pot entendre: una sessió que no ha estat convocada no es pot suspendre, però ho
han fet igualment. 

L’alcalde també diu que les paraules del seu rei no han ajudat, però tampoc s’esperava el
contrari donat que el rei defensa el seu règim monàrquic, i el que s’està proposant i es
va votar l’1 d’octubre és fer una república on la monarquia no té cabuda. Si algú espera-
va que el rei es posicionés a favor nostre s’equivocava, i molt, si es parteix de la base
que en una república la seva figura desapareix.

Val també la pena celebrar aquest Ple per destacar els resultats que s’han obtingut al
llarg de la història a Celrà. Pel referèndum de la Constitució europea celebrat el 2005 van
participar 1000 persones (41 % del cens electoral d’aquell moment) i va guanyar el NO;
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per al referèndum de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va votar un 52 % del cens elec-
toral i a les eleccions municipals del 2011 es van emetre 1.828 vots.
Aquest 1 d’octubre s’han emès 2.042 vots, que suposen un 65 % del cens electoral i que
estan molt per sobre de totes les anteriors. I això ha passat també a tota Catalunya, el
que demostra que el resultat obtingut és totalment legítim.

Concretament, dels 2.042 vots emesos a Celrà per a la república catalana, 1.915 perso-
nes van dir SÍ i 65 persones van dir NO. 
A Catalunya, 2.020.144 persones van dir SÍ i 176.565 persones van dir NO. I cal comp-
tabilitzar que 770.000 persones amb dret a vot van veure com els seus col·legis electo-
rals quedaven tancats per la força i la brutalitat de l’Estat espanyol, impedint-los obrir
per poder exercir el vot amb normalitat. I això significa que, sense saber el % exacte,
hagués votat encara més gent. 

Per tot això, i per la urgència dels actes que estan succeint, s’ha decidit portar aquesta
moció al Ple per a la seva aprovació.               

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, sent aquesta aprovada
per unanimitat dels membres presents a la sessió. I donat que aquesta resulta apreciada
pel Ple, la sessió continua.

2. MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ EFECTUADA PER PART
DE L’ESTAT ESPANYOL EL DIUMENGE 1 D’OCTUBRE A CATALUNYA. 
  
L’alcalde fa la proposta següent:

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Es-
tat espanyol que ha exercit una violència injustificada i desmesurada davant ciutadans ab-
solutament indefensos que, pacíficament, només volien votar i escollir el seu futur polític. 

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del se-
güent 

ACORD

Primer. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada
per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern i el seu rei, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que l’únic que volien era decidir i exercir la democràcia; unes agressions
dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats
en centres hospitalaris.

Segon.  Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia 1
d’octubre a Catalunya. 

Tercer. Exigir la retirada immediata dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policía i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i els drets fonamentals de la ciutadania;
declarar el Cuerpo Nacional de Policía i la Guardia Civil no grats al nostre municipi, i dema-
nar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i ma-
terials conseqüència d’aquesta repressió.

Quart. Demanar la dimissió del delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com
un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos polici-
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als espanyols en molts col·legis electorals, i declarar-lo persona non grata al nostre munici-
pi.

Cinquè. Reconèixer l’actitud, la valentia i el comportament cívic i pacífic de més de dos mi-
lions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror
que va voler imposar l’Estat espanyol, i als quals es va usurpar el vot ja dipositat dins d’ur-
nes posteriorment requisades.

Sisè. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat interna-
cional.

Setè. Demanar al Parlament de Catalunya que defensi el resultat del referèndum de l'1
d'octubre, i en conseqüència declari la República Catalana independent; i deixar constància
que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin
les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

L’alcalde afageix que, vist el gran discurs del monarca espanyol, també se l’hagués afegit
a la moció com a persona non grata però, donat que Celrà sempre s’adelanta als fets, en
sessió plenària de data 12 de juny de 2012 ja es va declarar tota la familia reial  non
grata al municipi de Celrà. 

L’alcalde dóna les gràcies a tota la gent que va fer possible la celebració de referèndum
el dia 1 d’octubre a Celrà amb certa normalitat, tant la votació com els actes cívics, un
cop vistes les imatges que van tenir lloc al municipi de Girona, Sant Julià de Ramis i
també arreu de Catalunya. També vol donar les gràcies a totes les persones que van
venir a votar malgrat veure què passava arreu del país i malgrat les cues generades per
les  incidències  del  sistema  informàtic.  En  aquest  sentit,  van  demostrar  una  dignitat
d’elogi esperant a les files i no movent-se per intentar protegir les urnes. Ningú no es va
moure del seu lloc tot i les imatges que s’estaven veient, i tot per defensar les urnes de
Celrà.
I també expressa el seu agraïment a les persones que van venir de fora un cop van votar
en les seves escoles amb l’objectiu de defensar els vots de Celrà. 

És per tota aquesta gent i per tota la gent de Catalunya que ha participat en aquest
referèndum, o que no ha participat per sentir por (i que s’entén perfectament) que avui
es proposa aquesta moció al Ple de Celrà per a la seva votació.   

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.  

Vots a favor (12)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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

Per finalitzar, l’alcalde diu que cal estar atent doncs vindran altres mobilitzacions perquè
no hi ha por, sinó que la tenen els que amenacen constantment doncs saben que han
perdut. Cal aguantar, anar a Barcelona quan siguem cridats i sortir al carrer per defensar
el resultat del SÍ legítim del referèndum de l’1 d’octubre.   
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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.
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