Acta 8/2019
15 de juny de 2019

SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
MANDAT 2019–2023
A la Sala de plens de la casa consistorial, quan són les dotze del migdia del dia 15
de juny de 2019, i per donar compliment als articles 195 i 196 de la Llei 5/1985, de
19 de juny, orgànica del règim electoral general, i a l’article 8 del Reglament
Orgànic Municipal, en concordança amb l’article 37 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, es reuneixen els regidors i regidores que més
endavant es relacionen i que el passat 3 de juny van ser proclamats electes per la
Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions
locals, convocades pel Reial decret 209/2019, d'1 d'abril, que constitueixen la
totalitat dels regidors i regidores electes d’aquesta corporació, amb la finalitat de
celebrar la sessió pública de constitució de l’Ajuntament i assistits per mi, la
secretària de l’Ajuntament, que dono fe de l’acte.
ASSISTENTS
REGIDORS I REGIDORES ELECTES
Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL
Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA
Sra. EULÀLIA FERRER BENITO
Sr. DANIEL JIMENEZ ELVIRA
Sra. SÒNIA FORTIÀ MARTÍ
Sra. MONTSERRAT CARRÉ DALMAU
Sr. ALBERT LÒPEZ GUÀRDIA
Sr. ARAM AYMERICH BESALÚ
Sr. ROBERT VILÀ BRUGUÉS
Sra. ANNA MARIA COLL PASCUAL
Sr. MIQUEL ROSSELL MOLAR
Sr. MANEL ROQUETA CASALPRIM
Sr. DAVID MAS ROSELLÓ

CANDIDATURES
CUP-AMUNT
CUP-AMUNT
CUP-AMUNT
CUP-AMUNT
CUP-AMUNT
CUP-AMUNT
CUP-AMUNT
CUP-AMUNT
FEM CELRÀ-ERC-AM
FEM CELRÀ-ERC-AM
FEM CELRÀ-ERC-AM
PSC-CP
JxCAT-JUNTS

SECRETÀRIA
Sra. ROSA M. MELERO AGEA
En primer lloc, pren la paraula la secretària general per informar els presents que
l’objecte d’aquesta sessió és constituir el nou Ajuntament de la població de Celrà
com a conseqüència del dia 26 de maig passat, data de celebració de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, per a la renovació de la
totalitat dels membres de les corporacions locals.
El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb establert per la
legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:
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a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors o regidores electes de
major i menor edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels regidors i regidores electes davant la Mesa d’edat
mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de
Zona i el Document Nacional d’Identitat. En aquest cas, aquesta Secretaria
ja disposa de les credencials dels regidors i regidores electes.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista
d’acatament de la Constitució, a l’efecte d’adquirir la plenitud de les seves
funcions.
d) Elecció de l’alcalde de Celrà.
Així mateix, la secretària general informa els presents que, en aquest acte, es troba
a disposició de tots els regidors i regidores electes la documentació exigida per
l’article 9 del Reglament Orgànic Municipal, en concordança amb l’article 36 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, és a dir, l’acta d’arqueig,
justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament dipositats en la caixa
municipal i en entitats bancàries, així com la documentació relativa a l’inventari de
béns municipal, que la seva rectificació va ser aprovada pel Ple el dia 14 de maig de
2019, a efectes de la seva comprovació, constància que s’estamparà mitjançant
diligència de la secretària al finalitzar aquesta sessió.
Seguidament, per la secretària general es procedeix a formar la Mesa d’edat i
s’invita el Sr. Manel Roqueta Casalprim i el Sr. Aram Aymerich Besalú, regidors
electes de major i menor edat presents en l’acte, respectivament, per constituir la
Mesa d’edat prevista a la Llei orgànica del règim electoral general. Ambdós regidors
acrediten la seva personalitat. Hi actua com a secretària la secretària general de la
corporació i, com a president, el Sr. Manel Roqueta Casalprim, regidor de major
edat, als que convida perquè ocupin els llocs destinats a aquest efecte. Finalment,
es dóna per constituïda la Mesa d’edat.
A continuació pren la paraula el president de la mesa d’edat, Sr. Roqueta, i declara
oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de Celrà, indicant que té la
paraula la senyora secretària a l’objecte d’anar cridant de forma individualitzada a
cada regidor i a cada regidora electe, a efectes de que acreditin la seva personalitat
davant la mesa.
Després de declarar-se oberta la sessió, el president de la Mesa d’edat cedeix la
paraula a la secretària de la corporació, que indica que en compliment de l’article
108.5 de la Llei orgànica de règim electoral general, en data 3 de juny de 2019 la
Junta Electoral de Zona de Girona ha aixecat l’acta de proclamació del resultat de
les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019 en la circumscripció
electoral de Celrà, certificant el següent:
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Número
Número
Número
Número
Número
Número

d’electors a Celrà: 3.380
de votants: 2.533
de vots a candidatures: 2.484
de vots en blanc: 35
de vots vàlids: 2.519
de vots nuls: 14

També s’indica el número de vots i escons obtinguts per cada candidatura i la
relació nominal de regidors i regidores electes pel municipi de Celrà, segons el
resum següent:





Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT): va
obtenir 1.527 vots, corresponent-li 8 escons.
La candidatura Fem Celrà - Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (FC-ERC-AM): va obtenir 518 vots, corresponent-li 3 escons.
La candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC-CP): va obtenir 266 vots, corresponent-li 1 escó.
La candidatura de Junts per Celrà (JxCAT-JUNTS): va obtenir 173 vots,
corresponent-li 1 escó.

Tot seguit, la secretària general procedeix a la lectura del nom i cognoms dels
regidors i regidores electes que assisteixen a la sessió, per ordre de la llista més
votada a la menys votada, i per l’ordre en què cadascun/a figura en la seva llista
corresponent, perquè acreditin la seva personalitat i ocupin el seu escó. D’un en un,
es dirigeixen a la Presidència, acreditant cadascú la seva personalitat mitjançant
l’exhibició del document nacional d’identitat.
Un cop han acreditat la seva personalitat i ocupat el seu escó, es comprova que han
assistit tots els regidors i regidores electes i s’anuncia per la secretària general que
existeix quòrum per a la celebració de la sessió.
S’informa que tots els regidors i regidores han presentat a la Secretaria General de
la corporació la preceptiva declaració per a la inscripció en el Registre de Béns
Patrimonials i en el Registre d’Activitats.
Tot seguit, i un cop s’ha comprovat que tots els regidors i regidors electes han
formulat les declaracions a les quals es refereix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i comprovades les credencials dels
tots el regidors i regidores electes presents, el president de la Mesa d'edat
comunica als presents que si hi ha algun/a regidor/a afectat/da per alguna causa
d'incompatibilitat prevista per la Llei orgànica del règim electoral general o altra
legislació concordant, que ho manifesti en aquest moment. Al no efectuar-se cap
declaració per part dels regidors/es, s'entén que aquests/es no es troben
afectats/des per cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la
seva proclamació.
Seguidament, el president de la mesa d’edat, senyor Roqueta, anuncia que al no
haver cap regidor ni regidora afectat/da per causa d’incompatibilitat, es procedirà a
continuació a la formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució
legalment exigit, per la qual cosa s’invita als regidors i regidores a posar-se en peu
a mesura que se'ls vagi cridant. I se sol·licita que la secretària general llegeixi la
fórmula legal de jurament o promesa, nomenant a continuació i de forma
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individualitzada els noms dels regidors i regidores electes, els quals han de
respondre:
“Si, ho juro” o “Si, ho prometo”
A continuació, la secretària general passa a cridar per ordre de llista més votada a
menys votada i per l’ordre que cadascú figura en la llista corresponent perquè
puguin prendre possessió i exercir el càrrec. I passa a llegir la fórmula de jurament
o promesa establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, el text literal de la
qual és el següent:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Celrà, amb lleialtat
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, com a norma fonamental de
l’Estat?

A continuació, la secretària general nomena a cada regidor i regidora que, d’un en
un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució de la manera
següent:
SR. DANIEL CORNELLÀ DETRELL:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SR. JOSEP BARTIS FÀBREGA:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SRA. EULÀLIA FERRER BENITO:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SR. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.
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SRA. SÒNIA FORTIÀ MARTÍ:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SRA. MONTSERRAT CARRÉ DALMAU:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SR. ALBERT LÓPEZ GUÀRDIA:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SR. ROBERT VILÀ BRUGUÉS:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SRA. ANNA MARIA COLL PASCUAL:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SR. MIQUEL ROSSELL MOLAR:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.
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SR. DAVID MAS ROSSELLÓ:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

SR. MANEL ROQUETA CASALPRIM:
Sí, ho prometo.

SR. ARAM AYMERICH BESALÚ:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

Seguidament el president de la Mesa d’edat, Sr. Roqueta, declara constituït el nou
Ajuntament de Celrà i informant que tot seguit es procedirà a l’elecció de l’alcalde
del poble. Per aquest motiu, té la paraula la secretària amb l’objecte d’explicar el
procediment d’aquesta elecció.
Amb aquesta finalitat dóna la paraula a la secretària general, qui manifesta que a
continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde del poble de conformitat amb el
procediment previst per l’article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general,
mitjançant el sistema de votació secreta contemplat en l’article 15 del Reglament
Orgànic Municipal, és a dir, mitjançant la formulació del vot a través de paperetes
que es dipositaran en una urna transparent per cada regidor i regidora, sent escollit
alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta de vots en la primera votació o,
en el seu defecte, el candidat que encapçala la llista més votada en les passades
eleccions, podent ser candidats tots els regidors que encapçalen les seves llistes
corresponents.
Realitzada aquesta explicació, el president de la Mesa d'edat, Sr. Roqueta, dirigintse a les diferents llistes, pregunta quins regidors que encapçalen les seves
corresponents llistes presenten la seva candidatura.
Després de les intervencions dels representants de cadascuna de les candidatures,
el president de la mesa d’edat, senyor Roqueta, declara que queda proclamada la
candidatura següent:
CANDIDAT
Sr. Daniel Cornellà Detrell

LLISTA ELECTORAL
Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa
Municipalista (CUP-AMUNT)
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Seguidament es procedeix a realitzar la votació i els regidors i regidores electes
dipositen el seu vot en la urna destinada a l’efecte, segons son anomenats per la
Secretària, els membre de la mesa d’edat emetent el seu vot els darrers, primer el
de menor edat i després el de major edat.
Una vegada efectuada la votació, es realitza l’escrutini. La secretària anuncia el
resultat, que és el següent:
CANDIDAT
Sr. Daniel Cornellà Detrell

VOTS OBTINGUTS
8

Vots emesos: 13
Vots en blanc: 5
Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el regidor senyor Daniel Cornellà Detrell,
representant de la llista CUP-AMUNT, la majoria absoluta dels vots dels regidors i
regidores en primera votació, és proclamat alcalde de l’Ajuntament de Celrà.
Tot seguit, la secretària demana al Sr. Cornellà que es dirigeixi cap a la Mesa. I el
president de la mesa d’edat li pregunta si accepta el càrrec d’alcalde de
l’Ajuntament de Celrà, pregunta a la que el Sr. Cornellà contesta que sí.
A continuació, i una vegada el senyor Cornellà ha acceptat el càrrec d'alcalde, el
president de la Mesa sol·licita que la secretària general llegeixi la fórmula
d'acatament a la Constitució legalment establerta, el text literal de la qual és el
següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, com a norma fonamental de
l’Estat?”
A continuació, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde electe, emet la seva promesa
de respecte a la Constitució mitjançant la manifestació següent:
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya. I amb la meva solidaritat
i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm
compromís amb la igualtat i la llibertat, i declaro que continuaré treballant per a la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i territorialment equilibrada.

Un cop el senyor alcalde pren possessió del càrrec, el president de la mesa d’edat,
el Sr. Manel Roqueta Casalprim, convida l’alcalde a ocupar la cadira presidencial i,
acte seguit, queda dissolta la Mesa d'edat.
A continuació, pren la paraula l‘alcalde i, d'acord amb el protocol establert per a la
sessió, la cedeix als portaveus de les diferents llistes electorals amb la finalitat que
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aquests efectuïn, si ho desitgen, una explicació del seu vot, així com les
manifestacions que considerin oportunes.
L’alcalde cedeix la paraula al David Mas Rosselló, representant de la llista electoral
JxCAT-JUNTS que diu el següent:
Bon dia a tothom.
Primerament, l’enhorabona a l’alcalde per la reelecció. Esperem que tinguem un
mandat amb molts èxits i amb molts dels projectes que sabem que tenim engegats
des del mandat anterior i que segurament aquest es portaran a terme
definitivament. Des de grup de Junts x Celrà només recordar que l’anterior mandat
teníem aquí una companya, la Irina, que ens acompanya avui i que, sentint-t’ho
molt, amb els últims resultats no ha pogut estar aquí al meu costat. Hagués sigut
un honor que hagués pogut seguir amb nosaltres quatre anys més i desitjar-li tota
la sort de la vida, i que ens vagi molt bé a tots. Gràcies.

A continuació, l’alcalde cedeix la paraula al Sr. Manel Roqueta Casalprim,
representant de la llista electoral PSC-CP, que diu el següent:
Gràcies, alcalde.
Felicitats alcalde, felicitats a tot el grup de la CUP i a la gent que us ha donat
suport. La veritat és que heu tingut un resultat maco de veritat. Vull donar les
gràcies, en primer lloc, a un tema que no és menor. Per a nosaltres no va ser un
tema menor i demostra que a vegades a la política hi ha el que es diu el joc net, el
fair-play.
Parlo dels cartells que es varen penjar als fanals. No sé si la gent ho sap però
nosaltres, al no haver-nos presentat a les últimes eleccions ens tocaven un 5 %,
una petita quantitat, però l’alcalde va proposar i els dos grups, tant Esquerra com
Junts, van acceptar que tots els grups tinguéssim el mateix. I, després de tants
anys de no estar aquí, una presència important. I us dono les gràcies als tres grups.
Les gràcies també a la gent que ens ha votat, els 266 electors, al poble en conjunt
amb la seva acollida, al personal de l’Ajuntament i a tots els que han fet possible
aquest projecte i el partit també.
Des de l’any 1995 que no ens presentem en aquest poble i, per tant, el dia d’avui
per a la nostra candidatura és molt important i emotiu, fins i tot. Vull llegir un petit
fragment que vaig escriure l’any 2014 i que vaig penjar en el meu blog i que sigui
com una reentrada en aquesta casa de la sobirania popular del poble de Celrà.
Vaig dir:
Estic orgullós de pertànyer al PSC, és un partit que recull el meu ideal
de justícia social, que és per això que estic en política. Justícia social
en el seu sentit més ampli. És a dir, un món just en què no hi hagi
diferències de cap tipus, on tothom tingui els mateixos drets i la
mateixa capacitat d’accedir als serveis necessaris per tenir una vida
digna, independentment del color de la seva pell, de la seva religió,
de la seva llengua, del país on visqui. Per a mi no hi ha diferència
entre un infant que pateixi mal nutrició a Catalunya sobre un altre
país del món. És un ésser humà que pateix i això és injust. Estic
orgullós del que ha fet i representa el PSC per a Catalunya, un partit
que ha treballat per cohesionar la societat catalana com una prioritat,
un partit defensor dels drets nacionals catalans, de la immersió
lingüística, de la llengua i la cultura catalanes, un partit històric que
defensa la justícia global des de Catalunya.
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En un dels fulls que vam passar durant aquests mesos, textualment diu:
Celrà no és indiferent dels pobles del nostre entorn. És un poble viu i,
per tant, divers. La diversitat és riquesa, la diversitat amb
comprensió, generositat, tolerància es converteix en la millor eina per
a una bona convivència. Cal que aportem aquesta diversitat al nostre
Ajuntament ja que avui no la té. L’actual consistori no reflecteix la
diversitat de pensament polític que Celrà va expressar a les eleccions
autonòmiques del 21 de desembre de 2017.
En les últimes eleccions generals del 28 d’abril, més d’una tercera part de la
població de Celrà va votar opcions constitucionalistes i, per tant, és bo que en
aquest consistori hi hagi algú que defensi aquesta posició. I, per tant, estem molt
contents de poder estar aquí i fer-ho.
Malgrat això i tot el que he llegit abans, aquí anem a treballar per a la gent, per a
les coses més petites i més ínfimes fins als grans projectes i és el que venim a fer
aquí i ho farem des d’aquest humil escó de l’oposició. Seguirem el nostre programa
i, per tant, en tot el que podrem ajudar els propers quatre anys aquí estarem amb
vosaltres.
Estem passant uns anys que els ajuntaments es converteixen en petits parlaments
on parlem i treballem i votem per qüestions que no ens pertocarien, sinó que
pertocarien més als parlaments però que ho fem. També serem aquí, defensant la
nostra idea. L’altre dia, preparant una mica això, vaig recordar el lema que van
presentar els socialistes en les primeres eleccions generals de l’any 1977 on el
partit encara no tenia aquesta estructura, amb en Joan Raventós, i amb un lema
que per a mi és una declaració de principis i que deia Per una Catalunya lliure,
pròspera i sense classes.
Defensarem això, una Catalunya lliure, respectuosa amb la Constitució i amb
l’Estatut, una Catalunya lliure en un Estat federal i amb el somni i el projecte d’una
Europa unida. Catalunya ha sigut pròspera sempre, però sembla que últimament
ens costa més d’arrencar i tant de bo siguem tots capaços, plegats, de fer un país
més normalitzat i que aquests milers d’empreses que han hagut de marxar de
Catalunya tornin.
I, després, el sense classes. Aquest és el moll de l’os del socialisme i vol una
societat justa en tot el seu sentit. I acabo i em dirigeixo a l’alcalde i el grup de la
CUP: tindreu un mandat molt plàcid, teniu majoria suficient per tirar endavant tots
els projectes que vulgueu. Teniu un mandat amb vuit regidors i teniu un 60 % de
vots, que és moltíssim, que us donen suport. Però, precisament, a banda d’aquest
60 % heu de recordar que un 40 % no us ha votat i que l’heu d’escoltar també. I
amb un règim parlamentari com és aquest, aquest 40 % el representem els que
estem a l’oposició i, per tant, us demano que ens escolteu. Molta sort i moltes
gràcies. Endavant.

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Robert Vilà Brugués, representant de la llista
electoral FC-ERC-AM, que diu el següent:
Bon dia a totes, bon dia a tots.
Felicitats alcalde, Dani Cornellà i a tots els regidors també, felicitats. Als nostres
companys també. No em penso allargar tant perquè avui és un dia de celebració del
nostre alcalde. Primer de tot voldria felicitar tots els nostres companys i companyes
que, gràcies a ells, hem pogut fer un grup per poder presentar-nos a Celrà. I
també, que és molt important, a totes les seves famílies i les nostres famílies que,
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en aquests moments tan intensos de la campanya, sempre han estat al nostre
costat.
Què farem? Treballarem per a la gent del poble perquè és el que es mereixen i és el
que sempre hem dit. Estarem al costat del govern, sempre, pel bo i pel dolent. I,
també, pel país. I amb això segurament ens entendrem. Esperem que tots els
projectes que s’hagin endarrerit a la campanya es puguin tirar endavant i hi ha
molts que coincideixen amb els nostres i també estarem al costat per ajudar en el
que vulgueu. Esperem que sigui una etapa de quatre anys molt cordial i nosaltres
estarem al costat de tots, sobre tot de la gent del poble per tirar endavant Celrà.
Moltes gràcies i, torno a repetir, felicitats alcalde.

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Daniel Jiménez Elvira, representant de la llista
electoral CUP-AMUNT, que diu el següent:
Gràcies, i felicitats alcalde.
Bon dia a tothom,
Des de la CUP de Celrà volem donar les gràcies a tots els veïns i veïnes de Celrà
que en les recents eleccions municipals han dipositat la confiança en el nostre
projecte de poble. Aquest agraïment es tradueix en el ferm compromís de tots
nosaltres de treballar a favor d’un poble obert, participatiu, assembleari i de
proximitat. També felicitar-nos tots plegats per l’alta participació en aquests
comicis en comparació amb altres convocatòries, prop d’un 75 % del cens, cosa que
legitima encara més la representativitat del Ple que avui constituïm.
En aquest sentit, els resultats obtinguts per la CUP al 60 % de l’escrutini l’entenem
com un reconeixement de la feina feta els darrers anys i un aval dels celranencs i
celranenques a favor d’un determinat sistema de gestió municipal. Cal posar en
valor, també, totes les persones que han votat o que han optat per altres opcions
polítiques diferents a la nostra el passat 26 de maig i felicitar en conseqüència tots
aquells regidors i regidores que han obtingut la seva confiança.
Es podria pensar que amb l’actual distribució de forces la tasca del govern
municipal durant els propers quatre anys no necessita d’altres consensos. Al
contrari, des de la CUP municipal, des del GM de la CUP Celrà oferim un diàleg
obert, que
aculli les diferents sensibilitats del Ple. Ens oferim a treballar
conjuntament per contribuir a donar la millor resposta a reptes que de ben segur
tots tenim per endavant.
Per últim, i des d’una perspectiva nacional, que no hi hagi cap dubte que des de la
CUP continuarem lluitant a favor dels drets i llibertats dels catalans i les catalanes a
constituir-nos com a República. Continuarem denunciant davant de tots els
estaments possibles la repressió impune de l’Estat espanyol i a reclamar la
immediata excarceració de les nostres preses polítiques i el retorn de les exiliades
catalanes.
Molta sort, molts encerts, molta felicitat a tothom i a treballar, a treballar i a
treballar.
Gràcies.
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Finalment pren la paraula el Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde, que pronuncia el
discurs d’investidura següent:
Haig de fer diferents agraïments.
Un, ressaltar el que ha dit ara mateix en Dani. Penso que aquestes últimes
eleccions municipals són importants pel 75 % de participació ciutadana. Feia molts
anys que no es veia al municipi una participació tan elevada. Segurament té a
veure que coincidís amb les eleccions europees però, tot i això, ens hem de
felicitar perquè en un poble com el nostre un 75 % de la ciutadania sortia a votar
la política més propera a la gent, que és la municipal i la del dia a dia. I cal
remarcar-ho perquè aquesta participació altres anys arribava al 60 o 65 % i
moltes vegades ni al 60 %.
També cal donar les gràcies a tots aquells que ens precedeixen. Als ajuntaments
anteriors i les legislatures anteriors. Aquesta nova legislatura és hereva no tan
sols de la passada sinó de totes les altres perquè amb encerts i errors de tots i de
nosaltres mateixos hem fet el poble que avui tenim aquí.
I donar les gràcies als regidors i regidores que ens deixen en aquest canvi de
legislatura, la Mercè, en Jan i la Mar de l’equip de govern i, en el cas de l’oposició
en Gerard, en Jordi, la Laura, la Irina i l’Enric, que no repeteixen i que cal tenir
clar que aquests últims quatre anys són persones que han treballat, i molt, pel
poble de Celrà.
També agrair la feina dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament perquè
s’ha de dir així de clar: poder treballar en aquest Ajuntament és un gust, un plaer,
per la gent que tenim aquí i que ens acompanya dia a dia i ens ajuda. Nosaltres
intentem posar les idees, la política, i els treballadors ens ajuden a fer-les créixer i
a portar-les a terme i sense ells i elles això tampoc no seria possible.
Hem d’estar molt contents del poble que tenim. Per a mi és un orgull tornar a
repetir com a alcalde i més en aquestes últimes eleccions amb un 75 % de
participació i tenint en compte que entenem que els celranencs i celranenques han
validat la nostra feina d’aquests darrers quatre anys i ens han donat encara més
suport per tenir un equip de govern fort que, com ha dit abans en Dani, estarà
sempre obert a treballar amb els altres partits polítics, com en les darreres
legislatures, i oberts sempre a la ciutadania. Obert i compromès amb els valors de
transparència, de participació, d’eficàcia, de progrés sostenible, de cultura per a
tothom, d’educació per a tothom, d’ajuda a les persones que més ho necessiten
per fer un poble on les diferències siguin les mínimes possibles. I, en definitiva,
treballar de la mà de tothom: dels ciutadans i ciutadanes, dels partits i de les
entitats, perquè aquesta és la garantia de fer el poble que anhelem i volem i que,
és molt millor per a tothom.
Des d’aquí us dic que aquests quatre anys que vénen treballarem tots i totes per
fer de Celrà encara un poble millor i ho farem, si vosaltres voleu, de la vostra mà
el dia a dia i avançarem junts i juntes per fer de Celrà un poble referent en tots els
àmbits possibles i, alhora, lluitant per un país lliure i aconseguint aquesta
República que anhelem la meitat de la població de Catalunya i treballant per
aquest 80 % de la població que desitja que el dret a decidir sigui una realitat en
aquest país, l’Estat espanyol, que ens diu que és democràtic però que no deixa fer
un referèndum vinculant perquè els ciutadans i ciutadanes que creiem en el dret a
decidir podem decidir lliurement el futur de Catalunya.
Treballarem per tot això i ho farem amb vosaltres. Felicitats a tots els regidors i
regidores i visca Celrà i visca la República Catalana.
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Finalitzat el torn d’intervencions, l’alcaldia aixeca la sessió a les dotze hores i
quaranta-cinc minuts, de la qual s'estén aquesta acta que jo, secretària general,
certifico el seu contingut.

