
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
 
Número: 3/2021 
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: primera convocatòria
Data: 9 de març de 2021
Horari: de 20.00 hores a 21.17 hores
Lloc: Teatre Ateneu de Celrà

A Celrà, quan són les  20.00  hores del dia  9 de març de 2021, es reuneixen al
Teatre Ateneu de Celrà que s’ha habilitat amb caràcter extraordinari per celebrar el
Ple  i  poder  d’acollir  presencia  de  públic  limitada  a  l’aforament  del  local,  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
ordinària i primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde i assistits per mi, la
secretària.

La  sessió  es  retransmet  en  directe  mitjançant  plataforma  youtube,  canal
Ajuntament de Celrà.

ASSISTENTS

Alcalde 

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montserrat Carré Dalmau

Regidors/es
Sra. Sònia Fortià Martí 
Sr. Albert Lopez Guàrdia 
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sra. Alícia Hernández Navarro
Sr. David Mas Roselló

Secretària 
Sra. Meritxell Vargas Sardà



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia:

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE FEBRER
DE 2021.

D’acord amb l’article  111 del Reglament orgànic municipal,  l’alcalde pregunta si
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de l’acta que es
va distribuir amb la convocatòria.

No es formula cap objecció ni observació.

Sotmesa a votació s’aprova per UNANIMITAT dels 13 assistents.  

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2.  DICTAMEN  SOBRE  L'APROVACIÓ  DE  L'ADDENDA  AL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS  I
L'AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  PER  A  L'IMPULS  DE  L'OCUPACIÓ  JUVENIL  AL
GIRONÈS  A  TRAVÉS  DEL  PROGRAMA  REFERENT  D'OCUPACIÓ  JUVENIL
(expedient x97/2020).

En sessió plenària del dia 11 de febrer de 2020 l’Ajuntament de Celrà va aprovar el
conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per a l’impuls de
l’ocupació juvenil al Gironès a través del programa referent d’ocupació juvenil.

La  clàusula  desena  del  conveni  estableix  que  es  podrà  prorrogar  expressament
mitjançant una addenda.

El Consell Comarcal del Gironès ha tramès a l’Ajuntament de Celrà l’addenda al conveni
per  a l’exercici  2021 per  tal  que sigui  aprovada en la  propera sessió  plenària de la
corporació.

Vist  que  l’Ajuntament  de  Celrà  també vol  donar  continuïtat  a  aquest  programa  per
impulsar l’ocupació juvenil al Gironès.

Per  tot  l’exposat,  i  de  conformitat  amb els  articles 47 a 53 de la  Llei  40/2015,  d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es  proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Consell Comarcal del Gironès per a l’impuls de l’ocupació juvenil al Gironès a través del
programa referent d’ocupació juvenil, que s’adjunta com a annex a aquest acord.

Segon.  Facultar  l’alcalde  perquè  subscrigui  els  documents  necessaris  per  fer  efectiu
aquest acord.



Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX

ADDENDA  AL  CONVENI  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL
COMARCAL  DEL  GIRONÈS  I  L'  AJUNTAMENT  CELRÀ,  PER  A  L'IMPULS  DE
L'OCUPACIÓ  JUVENIL  AL  GIRONÈS  A  TRAVÉS  DEL  PROGRAMA  REFERENT
D'OCUPACIÓ JUVENIL.

PERÍODE: ANY 2021

ENTITATS QUE HI INTERVENEN

PEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

El Sr. Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès, facultat per
acord del ple de data 29  d'  abril  de  2020, assistit  pel  Sr.  Jordi  Batllori  i  Nouvilas,
secretari general del Consell Comarcal del Gironès, va aprovar el conveni marc per a l'
impuls de l'ocupació juvenil al Gironès a través del Programa referent d'Ocupació Juvenil i
per decret de presidència de data 1 de febrer de 2021;

PER L’ AJUNTAMENT DE CELRÀ

El Sr. Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de Celrà, actuant en ús de les atribucions que li
confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, assistit per la secretària Sra. Meritxell
Vargas  i  Sardà,  facultat  per  l'acord  de  ......    de  l'Ajuntament  de  Celrà  de
data ........................ de 2021;

De conformitat amb el que regulen els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

ACORDEN:

Prorrogar la vigència del conveni de col·laboració per a l' impuls de l'ocupació juvenil al
Gironès a través del Programa referent d'Ocupació Juvenil, entre el Consell Comarcal del
Gironès i l' Ajuntament de Celrà el conveni marc per a l' impuls de l'ocupació juvenil al
Gironès a través del Programa referent d'Ocupació Juvenil.

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

Vots a favor (13)

GM CUP AMUNT: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, 
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, 
Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló



Prèviament a la votació hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que es tracta d’aprovar l’addenda
del conveni per facilitar la figura de la impulsora juvenil que ve un cop per setmana al
matí per orientar els joves en l’àmbit de la inserció laboral.

3.  DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  NETEJA  D’EDIFICIS  MUNICIPALS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERT I  AMB ASSENYALAMENT DE  DIVERSOS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (expedient x939/2020).

ANTECEDENTS DE FET

1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei de neteja
d’edificis  municipals,  expedient  de  contractació  incoat  mitjançant  Decret  d’alcaldia
912/2020, de 25 de novembre.

2. S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la licitació per a la contractació d’aquest servei.

3. Consten en l’expedient l’informe de necessitat del contracte i memòria justificativa,
l’informe de la Secretària de la Corporació i la fiscalització prèvia per part de l’interventor
municipal.

FONAMENTS DE DRET

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). La tramitació serà
ordinària per procediment obert. Per a la valoració de les proposicions i la determinació
de  l’oferta  econòmicament  més  avantatjosa  s’atendrà  a  diversos  criteris  directament
vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 145 i següents de la LCSP.

Aquest contracte té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel
fet que es tracta d’un contracte de serveis, i el seu valor estimat és superior als 209.000
euros, tal com estableix l’article 22.1.b) de la LCSP.

2.  Estem davant  un  contracte  administratiu  de  serveis,  als  efectes  del  que  disposa
l’article  17  de  la  LCSP,  ja  que  el  contractista  no  es  retribueix  mitjançant  tarifes  ni
assumeix el risc econòmic empresarial del contracte.

3. A la vista del valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que disposa l’article
101 de la LCSP, donat que la seva durada és de 2 anys més dues possibles prorrogues
d’un any cadascuna,  és  de  624.535,92 euros  (IVA exclòs),  corresponent 156.133,98
euros  (IVA exclòs)  a  cadascuna de les  anualitats,  l’òrgan competent  per  efectuar  la
present contractació i tramitar l’expedient és el Ple, d’acord amb la Disposició Addicional
segona, primer apartat, de la LCSP, donat que el valor estimat del contracte supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació.

4. I de conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, reguladora de les bases de

règim local -LRBRL-; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per



la  que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic; Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual  s'aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques -RGLCAP-.

Per tot l’exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es
proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORD

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  contractació,  subjecta  a  regulació  harmonitzada
mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, per
a la contractació del servei de neteja d’edificis municipals. En els plecs s’indiquen els
edificis municipals concrets inclosos en aquest contracte.

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques  particulars  que  han  de  regir  la  contractació  del  servei  de  neteja  d’edificis
municipals,  subjecta  a  regulació  harmonitzada,  mitjançant  procediment  obert  i  amb
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació.

Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació del servei de neteja, fent avinent que, durant
el termini de 30 dies naturals, a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci del
contracte al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), es puguin presentar proposicions
per  part  dels  licitadors.  L’anunci  també  es  publicarà  al  perfil  del  contractant  de
l’Ajuntament de Celrà amb indicació de la data de tramesa al DOUE.

Quart.  Autoritzar  una  despesa  plurianual,  per  als  exercicis  2021  a  2025,  sempre
condicionat a les aprovacions definitives dels pressupostos corresponents, per finançar
(mitjançant recursos ordinaris)  les despeses derivades del  contracte  per un preu del
contracte,  incloent  possibles  prorrogues,  de  755.688,48€  (IVA  inclòs),  corresponent
188.922,12 euros anual (IVA inclòs) per cadascuna de les anualitats contractuals amb
càrrec del pressupost vigent de la Corporació.

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

Vots a favor (13)

GM CUP AMUNT: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, 
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, 
Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde explica que es treu a concurs el servei de neteja dels edificis municipals, amb
una  vigència  de  dos  anys  +  un  +  un  i  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de
156.133,98 € anuals, IVA exclòs (188.922,12 €, IVA inclòs). El conjunt dels quatre
anys és de 756.000 €. Aquest servei inclou una ampliació de les hores de neteja a
realitzar per part de l’empresa doncs aquest any, amb la pandèmia, s’ha considerat



necessari ampliar el temps de neteja i el nombre d’instal·lacions municipals a netejar.

4. MOCIO DE SUPORT A PABLO HÁSEL (expedient x301/2021).

El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la
detenció el  dia 16 de febrer de 2021 del cantant i  poeta lleidatà Pablo Hasél acusat
d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat
arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social  twitter entre 2014 i
2016.

Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la
seva  veu  i  la  seva  opinió,  un Dret  que  hauria  de  ser  respectat  en tota  democràcia
consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol,
un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació
que està posant de forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària
amb pèrdua de drets fonamentals.

La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.

L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en
els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme
mentre,  per  altra  banda,  es  distorsionen  fets  i  accions  que  qüestionen  aquests
moviments antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en
la llibertat d’expressió.

Per  tot  això,  i  amb el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  Directorial,  es
proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.  Denunciar  un cop més les sentències polítiques  dels  tribunals  espanyols que
posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha
de ser un dels pilars de tota democràcia.

Segon.  Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i
en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.

Tercer. Condemnar la  pena imposada al  cantant  Pablo  Hasél  per  l’expressió  del  seu
pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre
suport.

Quart. Promoure una modificació del  Codi  Penal  on es despenalitzin  aquest  tipus  de
delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.

Cinquè. Comunicar  aquest  acord  al  govern  espanyol,  al  Congrés  i  a  l’Associació  de
Municipis per la Independència.

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



Vots a favor (12)

GM CUP AMUNT: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia,
Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Abstencions (1)

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Alícia Hernandez Navarro, representant del GM
PSC-CP, que explica que s’absté en aquesta votació i diu el següent:

Defensem la llibertat  d’expressió que està contemplada i  emparada per la Constitució.
Malgrat que creiem que caldrà revisar la legislació sobre aquest dret, pensem que mai el
propi dret d’expressió pot vulnerar els drets d’altres ciutadans. Ens abstindrem en aquesta
moció.

L’alcalde respon que això no va ni  de revisions ni  d’indults  sinó de solucions a un
conflicte polític i no es pot acceptar que es digui que hi ha una vulneració de drets
quan la gent surt a manifestar-se, perquè també ho ha fet el partit dels socialistes
quan tocava, especialment després de la transició, que segurament era un partit molt
més socialista que l’actual i que també sortia al carrer a defensar l’autodeterminació de
Catalunya o tots els drets dels ciutadans de Catalunya i de l’Estat espanyol. Per això,
tallava  carrers  i  autopistes  perquè,  per  davant  de  tot,  hi  havia  la  llibertat  de
manifestació.

Recorda que no es pot parlar de revisió ni d’indults quan es posen urnes al carrer i la
resposta és la violència policial cap als veïns i veïnes, gent gran i de totes les edats i
tota una mostra de vulneració de drets fonamentals.

La línia dels grups municipals de Junts per Celrà, Esquerra i la CUP és l’amnistia, que ja
s’ha traslladat a Madrid, i espera que rebi el suport suficient.

5. MOCIÓ DE SUPORT PER A L'APROVACIÓ D'UNA LLEI D'AMNISTIA (expedient
x317/2021).

L'històric  conflicte  polític  entre  Catalunya  i  l'Estat  Espanyol  s'aguditzà  després  de  la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari,
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes
per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici



ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament,
el  seu  futur  polític.  Obstruïda  la  via  del  referèndum  pactat  o  de  la  consulta  no
referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27
de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que
culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania
amb el seu vot.

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització
que,  de  forma creixent  des  de  2013,  ha  comportat  penes  de  presó,  exili,  multes  i
inhabilitacions.  Lluny d’acabar-se,  aquesta  repressió  s’incrementa,  ja  que són moltes
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més
de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes
relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i
les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i
en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos
administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb
la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la
presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de
les idees que s'hi troben vinculades.

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa,
manca  d´imparcialitat  de  jutges  i  poders  públics  espanyols,  vulneració  de  garanties
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal  Suprem (el que suposa
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada,
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball
de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament
immediat de les persones empresonades.

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant
del  Tribunal  Suprem (impedint  que  pogués  celebrar-se  un  judici  just),  i  actualment
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH,
el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol.
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució
global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de
voluntat política.

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de
països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha
de tenir  com a àmbit  objectiu  tot  els  actes  d'intencionalitat  política  tipificats  com a
delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat
política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament,
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació
d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat
de  defensar  les  consultes  esmentades  o  de  criticar  l'actuació  de  les  autoritat
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.

Així  mateix,  totes  les  manifestacions,  expressions  i  simbologia  a  favor  del  dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització,
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i



d’associació.

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb
líders  socials,  polítics  i  altra  ciutadania  condemnada,  investigada  i  represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les
parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir
la vida democràtica que ens permeti avançar.

Per aquests motius, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial,
es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via
de la justícia penal.  La llibertat  d'expressió,  de reunió i  manifestació,  de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.

Segon. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que,
sense  renunciar  a  l'exercici  dels  drets  vulnerats,  inclòs  el  dret  d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la
del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols
amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de
Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes
determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i
fins  el  moment  de  l'entrada  en  vigor  de  la  Llei  d'Amnistia,  qualsevol  que  sigui  llur
denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar
acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui
el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.

Tercer. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els
responsables de la repressió de drets fonamentals.

Quart. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el
retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a
tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord
nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.

Cinquè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis
per la Independència.

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

Vots a favor (12)

GM CUP AMUNT: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia,
Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló



Abstencions (1)

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Alícia Hernandez Navarro, representant del GM
PSC-CP, que diu el següent:

Ens abstindrem en aquest punt perquè estem d’acord en el fons d’aquesta moció, que
no és altre que els polítics catalans condemnats pels fets  del 2017 surtin de la presó.
El govern d’Espanya està treballant en dues vies en aquest sentit, la revisió del delicte
de sedició i els indults que sembla que, a no tardar massa, faran que es faci efectiu el
retorn a casa dels presos.

6.  MOCIÓ  PER  DONAR  SUPORT  ALS  ENCAUSATS  I  ENCAUSADES  PER  LES
MANIFESTACIONS A LA JONQUERA (expedient x353/2021).

Atès que la tardor passada, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de persones
varen estar exercint el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació.

Atès que més de 250 d’aquestes  persones estan sent  investigades pels  delictes  de
delicte contra la seguretat  vial,  desordres públics i  danys amb possibles peticions de
penes fins a sis anys de presó per haver-se manifestat de l’11 al 13 de novembre de
2019  a  l’autopista  AP-7  al  Pertús,  i  posteriorment,  a  Girona  en  protesta  contra  la
sentència dels independentistes empresonats per haver defensat el referèndum de l’1
d’octubre de 2017.

Atès que el dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a protestar
contra  les  decisions  polítiques,  judicials  o  executives  és  fonamental  en  una  societat
democràtica  i  lliure  i  per  tant,  el  seu  exercici  hauria  de  ser  protegit  i  no  perseguit
judicialment.

Atès  que exercir  el  dret  a  manifestació  i  la  llibertat  d'expressió,  en  defensa  d'una
ideologia o un projecte polític democràtic no és cap delicte ni tampoc ho és voler canviar
el  marc polític vigent i  per tant,  no justifica la persecució política de qui el  defensa
públicament.

Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties processals
que hem vist en aquest sumari (interrogatoris massius sense evidències, abús del secret
de sumari, acusacions no fonamentades, tergiversació dels fets, filtracions interessades a
la  premsa  mentre  el  sumari  en  teoria  era  secret),  valent-se  de  lleis  que  només
protegeixen l’arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de les persones actives
i compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats.

Atès  que volem  denunciar  també  que  aquestes  males  praxis,  abusos  de  poder  i
vulneracions han estat  freqüents  en els  darrers  temps en les causes judicials  contra
l’independentisme o els moviments solidaris aplicant el dret penal de l’enemic a totes
elles. En són clars exemples els casos de la Tamara Carrasco, dels CDR’s detinguts el 23
de setembre, del Dani Gallardo a Madrid i de les 194 persones detingudes a Catalunya
per les protestes post-sentència, entre d’altres.

Atès que volem fem explícita la denúncia contra la llibertat d’expressió, manifestació i
protesta,  i  pensem  que  una  societat  amb  les  llibertats  civils  garantides,  qualsevol



persona ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que es
convoquin en defensa d’aquests drets fonamentals.

Atès que defensem una llei d'amnistia per als gairebé 3.000 represaliats en la causa
general  contra  l’independentisme perquè és  l’única solució  col·lectiva i,  sobretot,  per
poder afrontar la resolució política del conflicte. Per tot això, i amb el dictamen favorable
de la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents:

ACORDS

Primer. Exigir als òrgans judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial contra els
manifestants  de  la  Jonquera  del  novembre  de  2019,  que  posa  en  perill  la  llibertat
d’expressió,  de manifestació i  de protesta les quals són fonamentals en una societat
veritablement democràtica.

Segon. Exigir a l’estat espanyol una llei d’Amnistia per a totes les persones preses i
represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general
contra l’independentisme.

Tercer. Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan sent jutjades
per manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera, especialment a aquells celranencs
i celranenques que es troben en aquesta situació injusta.

Quart. Mostrar  el  rebuig  com  ajuntament  a  la  persecució  judicial  arbitrària  dels
moviments socials i cívics.

Cinquè. Comunicar  aquesta  acords  al  Departament  d'Interior  i  a  Presidència  de  la
Generalitat de Catalunya.

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

Vots a favor (12)

GM CUP AMUNT: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, 
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, 
Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Abstencions (1)

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Alicia Hernandez Navarro, representant del GM
PSC-CP, que diu el següent:

Si un poble del nostre entorn geogràfic ha demostrat que es pot exercir amb llibertat el
dret de manifestació ha sigut Catalunya.  Manifestacions multitudinàries com les de l’11
de setembre, el primer de maig o les del Dia Internacional de la Dona Treballadora, per
exemple, han demostrat que es poden defensar totes les idees al carrer. Quan l’exercici
d’aquest dret,  que també empara la Constitució, pot vulnerar altres drets de ciutadans,
com és el de desplaçar-se amb llibertat, és lògic que hi hagi una investigació dels fets.



Per això ens abstindrem en aquesta moció.

7.  MANIFEST  DIA  INTERNACIONAL  DE  LA  DONA  TREBALLADORA (expedient
x277/21).

Vist que per part de l’Institut Català de les dones de la Generalitat de Catalunya, s’ha
proposat als Ajuntaments l’aprovació d’un text consensuat en relació amb el dia 8 de
març, dia en que es commemora el dia de les dones treballadors.

Sobre  la  base  d’aquests  antecedent,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

ÚNIC. Aprovar el manifest del Dia de la Dona Treballadora, amb el següent text:

Manifest del Dia internacional de les Dones

8 de Març de 2021

La  pandèmia  del  Covid-19 ha  posat  de  relleu  un  cop  més  i  de  forma especialment
punyent les greus discriminacions que la nostra societat encara exerceix sistemàticament
sobre nosaltres les dones. Durant el confinament de març-abril de 2020 les dones vam
manifestar1 en gairebé el 60% que érem nosaltres les persones que ens ocupàvem de
manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la nostra presència
en les ocupacions de primera línia era majoritària: 64% en venda de productes bàsics,
86% en personal de neteja, 80% en personal de serveis socials, 84% en personal de
residències per a gent gran i 70% en personal sanitari i farmacèutic.

No sembla que els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps pel que fa a la
corresponsabilitat  hagin  estat  afectats  pel  confinament,  tot  i  que  l’increment  de  la
convivència d’homes i dones a les llars ho hauria d’haver facilitat. Els estereotips encara
són ben arrelats en l’imaginari  dels homes. Les tasques domèstiques, de cura de les
persones  dependents  i  de  les  obligacions  escolars  de  filles  i  fills  han  recaigut
majoritàriament sobre nosaltres. Les dones teletreballant i fent-nos càrrec de tot,  les
dones en primera línia i trobant-nos tot per fer en arribar a casa. Les dones continuem
dedicant entre dos i tres cops més de temps a les tasques domèstiques i de cura, i això
va en detriment de la nostra carrera professional i del nostre temps de lleure, que hauria
de ser exactament igual d’important que el dels homes, i a més minva la nostra salut i el
nostre benestar.

Les dades ens mostren que vam ser les dones les que vam estar més exposades a nivell
de salut justament en el període de confinament més estricte. Les enquestes realitzades
van concloure que en gairebé el 60% érem les dones les encarregades de la cura de les
persones dependents  a càrrec,  i  en el  64,2% de les responsabilitats  escolars  de les
criatures durant aquest període. En el 92% dels casos també som les dones que ens
agafem excedències per tenir cura dels nostres fills i filles.

És  també  el  moment  de  recordar  que  durant  el  confinament  es  va  agreujar
manifestament  la  situació  de  tensió  derivada  de  totes  les  formes  de  violències
masclistes, com a conseqüència de la convivència obligada i continuada de les dones
amb els seus agressors. Gairebé es van doblar les trucades mitjanes setmanals a la línia
900 900 120 al llarg dels mesos de març a juliol, de confinament i desescalada.

En general, les afectacions per a la salut i el benestar directament per la Covid-19 o per
la crítica situació social ha recaigut molt més sobre les dones, com també ens indiquen
les dades en impacte emocional i salut mental: sentiments de por, d’angoixa i de tristor,
qualitat del son, estats d’ànim, preocupacions, entre d’altres.

Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials que
els darrers anys hem assolit,  especialment a nivell  de la consciència social  envers la



igualtat de tots els drets humans de les dones en relació amb els homes: Dret al Treball,
Dret a una Correponsabilitat Efectiva i Paritària, Drets Sexuals i Reproductius, Dret a la
igualtat en la Presa de Decisions, Dret a la Salut, Dret a una societat Lliure de violències
masclistes.

Hem d’aprofitar aquesta crisi per consolidar una transformació social de base feminista
que  estronqui  d’un  cop  definitiu  els  fonaments  d’aquesta  societat  masclista  i
androcèntrica, en la qual els homes encara no han après a renunciar als seus privilegis
perquè les seves companyes puguem viure amb les mateixes condicions i oportunitats
que ells. Ens ha canviat la vida, és el moment de treure profit d’aquesta situació de canvi
i evolucionar per a una transformació estructural on les dones ens puguem desenvolupar
amb plena llibertat  en tots els àmbits de la vida, sense les barreres androcèntriques
sovint invisibles però eficaces, sense les càrregues patriarcals que s’entesten que fem
nostres, sense les pors amb les quals els hi és més còmode que vivim.

Les causes de la desigualtat de gènere són les actituds i conductes encara majoritàries
dels homes, abusives i aprofitades, que no respecten el dret de les dones a una societat
justa, en igualtat d’oportunitats, corresponsable i lliure de violències masclistes.

Fa un any del darrer 8M, quan vam ocupar els carrers, els espais públics, per fer sentir
juntes  el  nostre  dret  a  ser  iguals  en  tots  els  àmbits  de  la  vida  personal,  social,
professional i política. Enguany, potser no podrem sortir als carrers tan massivament,
però igualment farem sentir la nostra veu arreu, i també farem nostres les xarxes, les
impregnarem de les nostres reivindicacions perquè arribin als que tenen més poder per
fer canviar les coses, perquè arribin als que es creuen els nostres amos, perquè arribin
als nostres companys que no es decideixen a treure’s del tot l’embolcall patriarcal que els
protegeix i afavoreix injustament, perquè arribin als que ens volen silenciar i que ens
conformem en continuar a casa, aïllades i callades, perquè arribin a totes les dones que
encara no han pres consciència que sovint el nostre opressor el tenim al costat, a casa
nostra, a la feina, als carrers, i perquè arribin a tots els homes còmplices, que no fan
absolutament  res  per  canviar  ni  ells  ni  als  seus  congèneres.  No  es  tracta  que  ens
pregunteu en què ens podeu ajudar, sinó que penseu i feu el que us correspon com a
pares, parelles i convivents. Pensar en organitzar les tasques domèstiques i de cura ens
ocupa temps, que traiem de la nostra carrera professional i del nostre lleure. Tenim tot el
dret com a dones a reclamar-vos i exigir-vos que feu la vostra part, amb la meitat és
suficient.

Totes les institucions i agents socials han d’esmerçar-se perquè més que mai s’incorpori
la mirada de gènere i interseccional en les polítiques públiques i en l’aplicació de tots els
projectes de recuperació i protecció social que caldrà desplegar els propers anys, a fi que
es faci efectiva una veritable corresponsabilitat paritària, mitjançant la qual es reforci de
forma definitiva el fonament i l’efectivitat de tots els nostres drets.

En un moment crític com l’actual de transformació social resulta essencial garantir el
canvi dels valors socials, on la perspectiva de gènere i la mirada feminista i interseccional
substitueixin  els  estereotips  patriarcals,  androcèntrics,  etnocèntrics  i  heteronormatius
encara tan presents en moltes polítiques i actuacions dels poders públics i agents socials,
i  replicats  i  reproduïts  de  manera  més  o  menys  inconscient  mitjançant  el  sistema
educatiu i els mitjans de comunicació. Cap pas enrere, totes i tots cap endavant, cap una
societat d’iguals!!

La Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada en finalitzar l’any, ha de
suposar sens dubte un important pas endavant per a la garantia dels drets de les dones
en situació de violència masclista,  amb la inclusió de les noves formes i  àmbits que
estableix,  violències  digitals,  obstètrica,  de  segon  ordre,  vicària,  institucional,  i  les
responsabilitats  en  la  seva  aplicació  tècnica  i  pressupostària  per  part  de  totes  les
administracions públiques.

La pressió que hem viscut les dones durant aquest darrer any ha estat molt superior a la
dels  homes,  havent  de  combinar  el  teletreball  amb  les  tasques  domèstiques,  amb



situacions  laborals  més  precàries  i  més  vulnerables.  Per  això  volem  destacar  les
condicions extremes amb les quals han hagut de treballar les professionals de primera
línia d’atenció en salut, gent gran, alimentació, entre d’altres, com també volem parlar
de les dones en situació irregular que han vist agreujar-se la seva situació de precarietat,
les professionals dels serveis d’atenció a les dones en situació de violència masclista, i de
les dones grans que ens han deixat i totes les que no han pogut conviure i gaudir del
contacte  amb  les  seves  famílies  i  el  seu  entorn  més  proper.  Per  totes  elles,  molt
especialment, avui també ens manifestem.

Com deia  la  Maria-Mercè  Marçal:  “Dins  la  pell  de  l’onada  salada/serem cinc-centes,
serem mil./ Perdrem el compte a la tombada./Juntes farem nostra la nit”.

Serem milions. Serem milions i milers de milions. I vosaltres, els homes, ja feu tard,
molt tard!, ha arribat l’hora que us apunteu massivament en la lluita per una societat
justa,  on  totes  les  dones  des  de  la  nostra  diversitat  tinguem  els  mateixos  drets  i
oportunitats que teníeu vosaltres des del moment de néixer.

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

Vots a favor (13)

GM CUP AMUNT: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, 
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, 
Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

II
PART DE CONTROL

8. DONACIÓ DE COMPTE D'ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports,  Promoció  Econòmica  i  Habitatge,  que dóna compte  dels  decrets  d’Alcaldia
relatius al personal següents:

Decret 99/2021
A petició de la interessada, s’extingeix el contracte de treball amb la Sra. S.G., tècnica
auxiliar de biblioteca, amb efectes a partir del dia 31 de gener de 2021.

Decret 133/2021

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. J.T.M. com a tècnica
auxiliar  de  biblioteca  amb  una  jornada  de  treball  de  37,5  hores  setmanals  i  amb
efectes des del dia 8 de febrer de 2021 fins al dia 7 de maig de 2021.
Modalitat del contracte: per obra o servei determinat.



Decret 137/2021

A petició de l’interessat, cessa com a funcionari interí el Sr. A.V.G., vigilant municipal,
amb efectes a partir del dia 15 de febrer de 2021 i sent el seu últim dia de treball el dia
14 de febrer de 2021.

Decret 139/2021

A petició de l’interessat cessa com a funcionari interí el Sr. J.S.D., vigilant municipal,
amb efectes a partir del dia 10 de febrer de 2021 i sent el seu últim dia de treball el dia
9 de febrer de 2021.

Decret 188/2021

Es nomena funcionari interí per procediment d’urgència el Sr. R.A.V.A. com a vigilant
municipal amb efectes a partir del dia 18 de febrer de 2021, i per un termini màxim de
3 mesos  o  fins  a la  resolució  del  corresponent  procediment  de  cobertura  interina,
establint un període de practiques d’1 mes que avaluarà el cap.

El Sr. Vivas farà una jornada de 37,5 hores/setmanals.

El Ple resta assabentat.

9. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.

L’alcalde dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 131, de 4 de
febrer de 2021, fins al número 229, de 4 de març de 2021, i que són els següents:

Nº de Decret Títol Àrea

2021DECR000229 DEC ORDRE DEL DIA PLE 9 DE MARÇ DE 2021 04032021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000228
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS MANTENIMENT PROGRAMARI GESTIO 
TRIBU-RECAPTACIO 14122020 CON - CONTRACTACIÓ

2021DECR000227 DEC BIGAS ALSINA REPARACIO CLIMATITZADOR CAN PONAC 03032021

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000226 DEC TRANSPORTS REIXACH CONSTRUCCIO SORRAL TRAPELLES 03032021

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000225 DEC CADUCITAT PROCEDIMENT 03032021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000224 DEC ALTES DURANT FEBRER E BRESSOL PER QUOTA MARÇ21 02032021 INT - INTERVENCIO

2021DECR000223 DEC APROVACIO REMESA F2020-9 02032021
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000222 DEC servei REPARACIÓ AIREJADOR  EDAR 02032021 ST - SERVEIS TECNICS

2021DECR000221 DEC ACOLLIMENT SUBV DDGI FONS ECON I CULTURAL 2021 02032021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000220 DEC CANVI DESTI ACTUACIONS INVERSIONS FONS ECON 2020 02032021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000219
DEC DENEGACIÓ PETICIÓ RESCISSIÓ CONTRACTE LAURA REINOSO 
11022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000218 DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE VALENTINA QUANTICA 01032021
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2021DECR000217 DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE VEGA 01032021 CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 



CULTURALS

2021DECR000216 DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE 360 GRAMS 01032021
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2021DECR000215 DEC RENUNCIA DIRECCIO OBRES PARC DE LA TORRE 15022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000214
DEC RESOLUCIO DANYS I PERJUDICIS SUSPENCIO CONT ESCOLA ART 
16022021

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2021DECR000213 DEC COMPRA SAI I CONTROLADORA 24022021
TIC - INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLOGIES

2021DECR000212 DEC MANTENIMENT EQUIPS HP 24022021
TIC - INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLOGIES

2021DECR000211
DEC RECTIFICACIO TERCER CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE MI BAILAORA
24022021

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2021DECR000210 DEC ORDRE DEL DIA CID 25022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000209 DEC ORDRE DEL DIA 25022021 CON - CONTRACTACIÓ

2021DECR000208 DEC PARALITZACIO TERMINI 1ERA OCUP X2018_57 25022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000207 DEC CONTR MENOR CONT 1100L 2A MA ENVASOS I RESTA 24022021 MA - MEDI AMBIENT

2021DECR000206 DEC SOL SUB DDGI CREACIO PUBLIC CULTURA 24022021
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2021DECR000205 DEC SOLICITUD SUBVENCIO PROJECTE EDUCATIUS DDGI 24022021 JO - JOVENTUT

2021DECR000204
DEC APROVACIO LIQ TAXA OCUP VIA PUBLICA PER CAIXERS AUTOMATICS 
2021 23022021

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000203 DEC DECRET DELEGACIO FUNCIONS ALCALDE A LA MESA 24022021 CON - CONTRACTACIÓ

2021DECR000202
DEC TAXA RESERVA PLAÇA TAXI LLIC 1 2021 ES SOUFY RIDOUAN 
23022021

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000201
DEC APROVACIO PAG DIETES PER ASSIST A ORGANS GOVERN febrer 2021 
17022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000200
DEC RECONEIX OBLIG CONTR SUBM MATERIAL CONSTR ENRIC FERRER 
23022021

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000199 DEC APROVACIO FACTURES REMESA F 2021-7 23022021
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000198 DEC subministrament CREPINES REACTOR 2 EDAR 23022021 ST - SERVEIS TECNICS

2021DECR000197 DEC CONTRACTACIO VIDEO VIVERS EMPRESA 19022021
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2021DECR000196
DEC RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES DEF. VIGILANTS 
MUNICIPAL 19022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000195 DEC SEPRA IBERICA TRACTAMENT ARBRAT PODAT  22022021

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000194 DEC CONDONACIO CANON GENER CIVIC LL BOSCH 22022021 INT - INTERVENCIO

2021DECR000193 DEC SANCIO 22022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000192 DEC ANULACIO I NOU CONVENI AULA EMPRESA 18022021 CON - CONTRACTACIÓ

2021DECR000191 DEC APROVACIO CONVENI SEXUALITAT 18022021 JO - JOVENTUT

2021DECR000190 DEC CTE MENOR SERVEIS COORDINACIO ACCIONS 8M 12022021 JO - JOVENTUT

2021DECR000189 DEC APROVACIÓ BASES LLICÈNCIES CASALS ESTIU 2021 27012021
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE 
LES PERSONES

2021DECR000188 DEC NOMENAMENT SR. RICARDO ANDRES VIVAS AGUILAR 17022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000187 DEC COMCO SA 12022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000186 DEC CHABAS FRIO SL 12022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000185 DEC JOSEFINA LLAVERO RODRIGUEZ 12022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000184 DEC ACOLLIMENT DDGI REDACCIO PAESC 16022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS



2021DECR000183 DEC MECAL 1 GRUP SL 15022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000182 DEC SANCIO BORNESCU 16022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000181 DEC SANCIO AMORES 16022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000180 DEC SANCIO FLOREA 16022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000179 DEC SOLICITUD SUBVENCIO EMDC DDGI 15022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000178 DEC APROVACIO FACTURES REMESA F 2021-6 15022021
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000177 DEC BEATRIZ SOQUEIRO 15022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000176 DEC subministrament CONTENIDOR 5M3 SORRES EDAR 15022021 ST - SERVEIS TECNICS

2021DECR000175 DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE MI BAILAORA 15022021
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2021DECR000174 DEC JOAQUIM VILANOVA FORMIGA 15022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000173 DEC CORMINAS COLL 15022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000172 DEC CTE MENOR SUPERVISIO EQUIP JOVENTUT 04022021 JO - JOVENTUT

2021DECR000171 DEC DECRET SOLICITUD SUBVENCIO DDGI MUSICA COBLA 11022021 CON - CONTRACTACIÓ

2021DECR000170 DEC PLA DESPLEGAMENT GURBTEC TELECOM SL 11022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000169
DEC TRANSPORTS REIXACH ACONDICIONAMENT ESPAIS PUBLICS 
11022021

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000168 DEC DENEGACIO COL.LOCACIO PORTAL 11022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000167 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN 16FEBRER21 11022021
SE - SERVEIS DE SUPORT A 
SECRETARIA

2021DECR000166 DEC DULECENTRE COMPRA RASPALL CENTRAL I 2 SPRAIS TEFLO 11022021

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000165 DEC ACCEPTACIO ACOLLIMENT SUBV BIBLIO 11022021
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2021DECR000164 DEC MIRIAM ASTURIAS BERNADAS 09022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000163 DEC GRATIFICACIONS VIGILANT JSEGURA 09022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000162 DEC CADUCITAT EXPEDIENT ACTIVE BASES SL 10022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000161 DEC CONCESSIÓ BESTRETA SR JOSEP TORRAS 10022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000160 DEC OR PLA CONSTRUCCIONS PLA ESTANY 10022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000159 DEC ANNA PRAT REIXACH 10022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000158 DEC ARXIU EXPEDIENT 09022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000157 DEC DEIXAR DECRET 116_21 SENSE EFECTE 09022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000156 DEC JORDI VICENS TABERNER 04022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000155 DEC OBRES I CONSTRUCCIONS CELRA SL X2021_231 04022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000154 DEC JOEL SAUS RAURELL 04022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000153
DEC MODIFICACIO PRESSUPOST 2021-02 GENERACIO DE CREDIT 
02022021

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000152 DEC CTE MENOR SUPORT XARXES AREA JOVENTUT 04022021 JO - JOVENTUT



2021DECR000151 DEC ARXIVAMENT PROCEDIMENT 09022021 MA - MEDI AMBIENT

2021DECR000150 DEC SANCIO PREDA 09022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000149 DEC CADUCITAT MARIA ALBA VILA RODRIGUEZ 08022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000148 DEC CADUCITAT EXPEDIENT ESTEVE QUIMICA SA 08022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000147 DEC BAIXES SAREB PADRO ESCOMBRARIES 2020 08022020
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000146 DEC TAXA MENJADOR GENER 2021 ESCOLES BRESSOL 08022021 INT - INTERVENCIO

2021DECR000145 DEC APROVACIO MOD PRESSUPOST 01-2021 08022021
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000144 DEC DELEGACIO FUNCIONS 10 A 12 FEBRER21 09022021
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2021DECR000143 DEC ADM EXCL PROV EDUCADORS/ES 08022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000142 DEC APROVACIO FACTURES REMESA F2021-6 09022021
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2021DECR000141 DEC JOSEP SITJA ACTUACIONS MANTENIMENT GENER FEBRER 05022021

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000140 DEC CONTR MENOR DOCENT EMDC F BRAVO 05022021
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE 
LES PERSONES

2021DECR000139
DEC EXTINCIÓ RELACIÓ LABORAL SR. JORDI SEGURA DOMINGUEZ 
05022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000138 DEC JORDI FARRERO COMPRA I PLANTACIO 16 PLANTES EMDC 05022021

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000137 DEC EXTINCIÓ RELACIÓ FUNCIONARIAL SR. ABEL VELASCO 05022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000136 DEC PAGAMENT SUBVENCIONS NUCLI ANTIC 2020 04022021 ST - SERVEIS TECNICS

2021DECR000135 DEC RECTIFICACIO ICIO PER BONIFICACIO NUCLI ANTIC 04022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000134 DEC INCOACIO OBERTURA EXP BII 04022021 HAB - PADRÓ D'HABITANTS

2021DECR000133
DEC CONTRACTACIÓ SRA. JUDITH TORRES COM A TÈCNICA AUX. 
BIBLIOTECA 03022021 RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000132 DEC CADUCITAT TELEFONCIA DE ESPAÑA SA X2018_1147 04022021
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000131
DEC CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENTS ESTRUCTURA FONS TEATRE 
04022021

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

El Ple resta assabentat.

10. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.

11. PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

12.  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR.  DANIEL  CORNELLÀ
DETRELL, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT, A LA SEVA CONDICIÓ
DE REGIDOR I ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CELRÀ (expedient x350/2021).



ANTECEDENTS DE FET

1. El dia 15 de juny de 2019 es va constituir l’Ajuntament de Celrà amb 13 regidors: 8
de la candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT), 3 de Fem
Celrà- Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (FC-ERC-AM), 1 del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) i 1 de Junts per Celrà (JxCAT-
JUNTS).

2. El dia 4 de març de 2021 (registre d’entrada 1378) el Sr. Daniel Cornellà Detrell,
regidor  de  la  CUP-AMUNT,  presenta  la  seva  renúncia  com a  regidor  i  alcalde  de  la
corporació.

3.  La  secretària  de  la  corporació  ha  emès  informe sobre  el  procediment  i  legislació
aplicable.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 6.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, assenyala que “la determinació
del número de membres de les corporacions locals, el procediment per la seva elecció, la
duració del seu mandat... són els regulats en la legislació electoral”.

2. L’article 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre estableix que  “... el regidor
perdrà la seva condició, entre d’altres, per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per
escrit davant el Ple de la corporació.”

3. L’article 182 de la Llei orgànica del règim electoral general, modificat per LO 1/2003,
de 10 de març, estableix que en cas de renúncia, entre d’altres,  l’escó s’atribuirà al
candidat o en el seu cas al suplent de la mateixa llista a qui correspongui atenent al seu
ordre de col·locació.

4.  La  Instrucció  de  10  de  juliol  de  2003,  de  la  Junta  Electoral  Central,  estableix  el
procediment a seguir en relació amb la substitució de càrrecs representatius locals.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Daniel  Cornellà Detrell  a la seva
condició de regidor del grup municipal de la CUP-AMUNT i a la seva condició d’alcalde de
l’Ajuntament de Celrà.

Segon. Instar la Junta Electoral la designació de/la candidat/a següent de la llista perquè
expedeixi la credencial corresponent.

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Daniel Cornellà Detrell.

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

Vots a favor (13)

GM CUP AMUNT: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, 
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, 
Aram Aymerich Besalú



GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde  explica  que  avui  presenta  la  seva  renúncia  com  a  regidor  i  alcalde  de
l’Ajuntament de Celrà perquè el dia 14 de febrer va sortir escollit com a diputat de la
circumscripció de Girona de la CUP al Parlament de Catalunya i això ha accelerat uns
mesos una decisió que tenia presa des de fa anys. I diu el següent:

Dono les gràcies a tots i a totes. És evident que s’acaba una etapa i comença una de
nova i tot i que era segur que aquest dia arribaria, més enllà de la tristesa el que
m’enduc  són  gràcies.  Moltes  gràcies  perquè  han  estat  deu  anys  de  govern  i
m’emporto moltíssimes coses en aquestes motxilles que tenim tots i totes i que van
creixent al llarg dels anys i que, en aquest cas, han crescut de forma molt positiva.

Donar-vos les gràcies a totes aquelles persones que aquestes darreres setmanes,
dies i avui mateix m’han enviat mostres de recolzament i m’animen a emprendre
aquest  nou  camí  que  comença  aquest  divendres  amb la  constitució  del  Ple  del
Parlament.

Dir-vos a totes les persones que ens acompanyeu des d’aquí i a totes les que ho
veureu des de casa i que no heu pogut venir, que em sap greu perquè aquest no és
l’escenari per fer un acomiadament ja que m’agradaria que, com sóc jo i com som
nosaltres, fos de proximitat i abraçades i de tocar-nos. Però això no pot ser i ho hem
hagut de muntar així. Igualment vull agrair-ho a la gent que no ve per la situació
que vivim però que ho està mirant des de casa. I als que sou aquí i també a casa
gràcies perquè sou gent amb els quals he compartit moltíssims espais amb entitats
culturals com la Coordinadora de Festes, els Pastorets, les festes del barri, Celrà per
la Independència, els CDR, Can Ponac, l’Associació de Comerciants, el Jovent (que
ha crescut però que encara són joves), la gent de la CUP que sempre hi ha estat i
des de fa molts anys i, en definitiva, els veïns i veïnes del poble de Celrà. Amics i
amigues al final perquè han passat molts anys i perquè “el roce hace el cariño”. I
també l’Ignasi de Verges, que ha vingut com a convidat i al qual agraeixo que ens
acompanyi  per  les  situacions  que  hem  compartit,  algunes  molt  llastimoses  en
aquests darrers temps per culpa de la repressió que hem patit.

També dono les gràcies a totes les persones que han confiat en el nostre projecte,
que són moltes i que han anat creixent al llarg dels anys des de que vam començar
el 2007 però vam continuar el 2011, 2015, 2019 i avui som aquí passats els anys i
continuem amb més projectes i força que mai i això gràcies a tota la gent que hi ha
darrere nostre. També agrair tots els regidors, regidores i alcaldes, amb els quals he
compartit tots aquests anys moments, la majoria molt bons i que, independentment
del partit polític, entre tots s’ha intentant sempre fer el millor pel nostre poble i la
seva gent. Tots ells me’ls emporto amb mi perquè m’han ajudat també a créixer.

I, evidentment, els que hi sou actualment tant de l’oposició com del govern perquè
tinc claríssim, i en aquesta legislatura és evident, que  estem tots per fer de Celrà
un poble millor on la gent visqui a gust i que tingui el màxim de millor en tots els
aspectes.

També vull recordar les regidores de la CUP que han passat pels diferents governs:
la Meritxell, la Júlia, l’Hèctor, en Jan, la Mercè i la Mar que han compartit altres
legislatures amb mi i  nosaltres i  també els  actuals:  la Montse,  l’Aram, en Dani,



l’Albert (que estan en la primera legislatura i la veuran acabar), l’Eulàlia, la Sònia
(que compartim la segona legislatura) i en Pitu, que compartim tres legislatures. He
compartit amb ell els darrers sis anys de feina però m’atreviria a dir que en realitat
són catorze ja que compartim aquest projecte des de l’inici i fins aquí i espero que
duri moltíssims i moltíssims anys. Com equip hem funcionat molt bé sempre i com a
duo diari també perquè ens hem complementat molt bé i tinc una gran sort d’haver
estat aquests sis anys amb ell de dilluns a divendres però també els dissabtes i els
diumenges i  els  festius i  algun agost i  tot  perquè la vida municipal  és treballar
pràcticament tots els dies de la setmana quan toca i quan fa falta.

També un reconeixement especial a totes les famílies que ens aguanten perquè són
hores que passem aquí i que des de fora no ho sembla però des de dins hi dediquem
moltes hores del nostre temps més enllà de la jornada laboral. Qualsevol hora és
bona i penso que això diu molt d’aquest municipalisme i el compromís d’aquests
regidors i regidores, que hi és sempre i quan hi ha hagut alguna cosa excepcional
tots  han trucat  i  s’han ofert  per  venir  independentment si  estan al  govern o  a
l’oposició. I això, al final, és molt important. Per això les seves famílies es mereixen
un reconeixement que moltes vegades no tenen. Amb el decurs dels anys la classe
política s’ha com desprestigiat però la política, almenys al nostre municipi i crec que
a molts municipis de Catalunya, és la de la gent que s’estima el poble i per tant se’ls
ha de felicitar i donar les gràcies a les seves famílies per aguantar-ho.

I, sobre tot, vull agrair-ho a la família d’en Pitu i la meva pròpia perquè, el fet de
tenir la jornada exclusiva, fa que hi dediquem moltes hores i que això ocasioni un
desgast  familiar  i  sobrecàrregues a  les parelles i  els  nostres  fills,  que han patit
també amb major  o  menor  grau  la  nostra  disponibilitat.  Per  això  gràcies  a  les
famílies en general pel que fan i per aguantar-nos.

I també recordar molt i molt, i de manera molt especial, totes aquelles persones que
tenim al darrera. Darrera de l’alcalde i de cada regidora i regidor hi ha molta gent
que ha fet possible poder arribar fins aquí: celranencs i celranenques que treballen
des de casa, des de la discreció, que se les veu gens o molt poc i que són els
imprescindibles. Això no funciona si darrera no hi ha gent que colli, que pensi i que
treballi més enllà dels que estem avui aquí. Aquestes persones fa molts anys que hi
són quan se’ls necessita i que hi són sempre per donar consells, per ajudar i per
treballar.

I també, evidentment, als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que no me’ls
puc  oblidar.  Han  estat  tant  i  tant  fàcils  per  a  mi  aquests  deu  anys  estar  a
l’Ajuntament  treballant  perquè  hi  ha  uns  treballadors  i  unes  treballadores
excepcionals, grans professionals i bones persones. I, de fet, són elles les que fan
que el dia a dia funcioni, no l’alcalde ni els regidors. Nosaltres prenem les decisions
polítiques però qui treballa el dia a dia són els treballadors municipals i, de vegades,
la societat no ho valora massa i és un error. Sense nosaltres demà l’Ajuntament
continuarà treballant, els carrers es continuaran netejant, la gent anirà a fer els seus
tràmits a l’Ajuntament i es podrà continuar fent exactament tot, i nosaltres no hi
serem.  Per  tant,  un  fort  reconeixement  als  treballadors  i  treballadores  de
l’Ajuntament i als treballadors i treballadores que treballen per a l’Ajuntament que
ens fan la vida més fàcil a nosaltres i als veïns i les veïnes.

I també gràcies a les entitats esportives, culturals,  socials,  de joves perquè ens
garanteixen el futur i que aquest poble no perdrà el seu estil tan participatiu i amb
tant teixit  associatiu. Se’ls hi  ha de donar les gràcies per tota la feina que fan,
perquè és molta, quasi sempre altruista i, de vegades, poc valorada i per a que els
nens, nenes i gent gran que pugui tenir activitats.

També al poble d’Alenyà, que avui no hi són aquí per la pandèmia. No sé si ho
sabeu, però en Sixt i la Lola, els nostres gegants, els tenim confinats també des de
fa  bastant  de  temps  allà  ja  que  els  vam  portar  des  d’abans  de  començar  la



pandèmia i no els hem pogut tornar al poble. A tota la gent d’Alenyà, que és un
poble germà de la Catalunya Nord i amb qui compartim cultura, esport i una manera
de veure la política tant d’aquí com d’allà. Són una gent que sempre que podem ens
venen a visitar i sempre que podem nosaltres hi anem i espero que aquesta relació
no tan sols continuï sinó que també millori.

Per acabar,  donar les gràcies a tots els veïns i  veïnes de Celrà amb els que he
col·laborat per fer de Celrà un poble millor, per solucionar problemes i per buscar
noves propostes. De vegades les coses no han sortit com voldríem ja que està tot
limitat per culpa d’un Estat que ni el sento meu ni el sentim nostre, ni les seves lleis
ni la seva manera de funcionar però per ara és el que tenim i ens hi anem adaptant i
buscant els forats legals per tirar endavant propostes polítiques valentes i, més o
menys, ho anem aconseguint però sempre acabem topant. No és el nostre sistema
però sí  que són els nostres veïns i  veïnes i  entre tots i totes hem pedalat molt
aquests anys. Venim d’una crisi del 2011 on vam haver d’aixercar-ho tot i no va ser
fàcil. Vaig entrar en plena crisi i marxo amb plena crisi on caldrà que tots els veïns i
veïnes  s’impliquin amb el  municipi  per  buscar  solucions  col·lectives a problemes
estructurals i importants.

No marxo trist. Marxo molt content perquè ha estat una etapa meravellosa de la
qual  m’emporto  moltíssimes coses  entre  les  que  destaco,  per  exemple,  el  clam
nacional el 9 de novembre i l’1 d’octubre; la pandèmia, una cosa inesperada amb
què ens hem trobat i que ens ha tocat superar i haurem de superar cada dia davant
d’un escenari que arribarà no gaire esperançador en el sentit genèric però sí a nivell
social on la gent ha canviat el xip i potser es començaran a fer les coses millor
després de la pandèmia; s’han millorat molt les infraestructures municipals, s’ha
aconseguit  pactar  amb Girona  que es  comparteixi  el  Castell  de  Sant  Miquel;  la
compra de la Sala Cors i l’edifici  annex, la millora del polígon industrial  i  el seu
creixement constant tant pel que fa a empreses i nombre de treballadors, el suport i
el treball conjunt amb els comerços, els empresaris i autònoms del municipi amb els
quals hi ha hagut la prioritat de treballar. Fa anys que aquest Ajuntament sap que la
clau està en la proximitat per crear una xarxa de suport mutu i en això ha ajudat la
pandèmia. També coses que veurem properament amb  el proper alcalde i l’equip de
govern que s’han d’acabar: el carril bici fins a Girona, el centre d’interpretació de les
Gavarres, el seguiment del conveni amb la SAREB per pisos de lloguer social per als
celranencs i les celranenques i el pacte per aconseguir una variant al poble, que s’ha
seguit  des  de  Celrà  i  ara  també  es  farà  al  Parlament.  S’ha  aconseguit  que  la
Generalitat presenti un projecte executiu al mes de setembre per tal que el que ens
diuen sigui una realitat els propers anys.

Crec que s’ha fet una gran feina i que tots els regidors i regidores que han passat els
darrers anys han fet una gran feina. Jo vaig entrar en plena crisi econòmica i marxo
molt tranquil amb un Ajuntament totalment sanejat, sense cap deute amb els bancs,
i amb suficients recursos econòmics per tirar endavant aquests projectes i  molts
altres  que  segur  que  arribaran  els  propers  anys.  I  esperem  que  amb  aquests
recursos no haguem de dependre de cap banc.

També hem de tenir clar que hi ha reptes i que no tot són flors i violes. Aquesta crisi
actual està posant sobre la taula un problema sistèmic: el jovent no hi veu futur tot i
ser la generació que més ha estudiat en la historia del nostre país. No tenen feina o
viuen en la precarietat laboral, sense habitatge digne, i això complicat amb la crisi
pandèmica. Per això cal treballar els propers anys per aconseguir un canvi urgent i
on el municipalisme transformador i de ruptura que nosaltres proposem tindrà molt
a dir i molta feina a fer per començar a trobar solucions per la que està a punt de
caure’ns a sobre.

També tenim un repte importantíssim: girar la truita a aquest tipus de societat que
estem vivint fa anys, egoista, individualista, que no mira pel seu conjunt sinó que es
treu la seva responsabilitat i la passa a l’Administració pública. Ens hem de tornar a



responsabilitzar  de  tot  el  que  tenim  i  de  tot  el  que  ens  passa  i  assumir
col·lectivament que el poder l’hem de tornar a controlar des del carrer per recuperar
la democràcia plena que vivim perquè amb la que ens han imposat els darrers anys
no hi anem enlloc i ens ha portat a la situació d’estancament i de certa podridura
generalitzada de la societat que cal revertir. I les crisis són un bon moment per fer-
ho ja que sempre serveixen per canviar les coses.

El que us dic és que des del Parlament intentaré portar tota aquesta manera de fer
que  hem  tingut  a  Celrà,  de  pensar  sempre  en  la  majoria  de  la  població  per
solucionar problemes reals que tenim com a individus, com a societat i com a país.
Tan sols és un canvi de trinxera però els que em coneixeu ja sabeu que a mi no
m’espanta res. Continuaré amb un peu al carrer i ens continuarem veient a cada
moment  on  toqui  però  també  dins  les  institucions  per  intentar  canviar-les,
aconseguir avançar tant en drets socials com en drets nacionals i això està clar que
serà  amb tots  junts  al  carrer.  Uns  collant  des  dels  carrers  i  altres  des  de  les
institucions per acabar amb aquest marc autoritari i repressiu que vivim del règim
del 78.

Avui no us dic adéu, sinó un fins més tard. Ens continuarem trobant pel poble, per
les comarques gironines i pels països catalans defensant com sempre la justícia i la
llibertat.

Gràcies Celrà, celranencs i celranenques. Gràcies per deixar-me ser part de la vostra
vida durant aquests darrers anys. M’emporto una part de tots vosaltres amb mi i
portaré Celrà a tot arreu on vagi i a tots vosaltres també.

Moltes gràcies, i fins aviat.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, representant del GM FC-ERC-
AM, que diu el següent:

Dani,  des  del  nostre  grup  d’Esquerra  et  volem felicitar  pel  càrrec  de  diputat  al
Parlament i agrair la teva tasca a l’Ajuntament de Celrà. Valorem el teu tarannà
obert, proper i didàctic. Has estat un treballador incansable, disponible 24 hores, 7
dies a la setmana, per fer un Celrà millor. Et desitgem molta i molta i molta sort en
el teu nou camí al Parlament i que et sigui profitós i pugui servir per donar més
visibilitat al nostre municipi de Celrà i a les comarques gironines.

T’ho agraïm de tot cor, Dani. Endavant.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Alicia Hernandez Navarro, representant del GM
PSC-CP, que diu el següent:

Dani, des del nostre grup municipal et volem agrair el treball que has fet, perquè no
és  un  camí  fàcil.  Malgrat  les  nostres  diferències,  sempre  hem tingut  les  portes
obertes en qualsevol moment. Jo sóc una de les últimes que ha entrat i des del
moment zero amb tu i amb tots vosaltres he tingut sempre les portes obertes. Que
la teva nova etapa sigui pròspera i enriquidora.

Gràcies Dani i gràcies a tot el consistori.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, representant del GM JXCELRÀ-
JUNTS, que diu el següent:

Bona nit a tothom.

Juntament amb tu i en Pitu, si vosaltres sou el duo dinàmic amb mi faríem el trio
dels vells, dels antics i dels carques perquè portem molt de temps a l’Ajuntament.
Agrair-te la teva feina des del 2007, com a alcalde vuit anys i com a regidor sis i el



que diu en Robert és cert: el tarannà que tens i la teva empatia, que ha fet que et
fiquis la gent a la butxaca.

Has  sigut  un  rival  imbatible  i  ens  has  batut  totes  les  vegades  que  ens  hem
enfrontat. Ha estat un plaer per a mi poder treballar amb tu i amb el teu grup tots
aquests  anys.  Moltes  coses  que  portàvem  en  el  nostre  programa  electoral  han
coincidit i per això hem estat d’acord amb moltes coses i les hem recolzat. Una és el
carril bici, que és el que reclamarem al proper alcalde i que hi estarem per ajudar-lo
també per dur-lo a terme; el cos de vigilants que ja fa anys que es va implementar i
al qual sempre hem donat recolzament i també la germanor que es va viure el dia 1
d’octubre a Can Ponac, ja que va ser un dia molt maco i la força d’aquest poble va
fer que, tot i les penúries, el passéssim el millor que vam poder.

Molta sort, molts encerts i, si pots defensar els interessos dels gironins, Gironès, la
Llera del Ter i Celrà t’estarem molt agraïts. Tan sols et faré un encàrrec: que collis el
màxim que puguis per fer tot el possible perquè podem esdevenir algun dia un país
lliure i independent.

Gràcies per tot, Dani.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor  Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports,  Promoció Econòmica i  Habitatge,  que llegeix un escrit  en nom de tots  els
membres de l’equip de govern que  diu així:

Dani, l’equip de govern que hem compartit aquesta mitja legislatura i els que hem
compartit les anteriors teníem ganes de compartir en sessió ordinària de Ple unes
paraules per a tu.

En el dia a dia anem de bòlid, molts fronts oberts personals, laborals, polítics.... El
dia  a  dia  no  ens  permet  parar  i  observar,  fer  memòria  i  posar  en  valor  les
experiències viscudes. És en els moments excepcionals en què la situació convida a
fer aquesta parada i  fer memòria. Posar en valor. I avui,  el  teu comiat, és una
excusa perfecta per fer-ho i no la volem desaprofitar.

Saps que has estat  el  puntal  durant  anys en molts  espais  de treball  i  lluita  on
participes. Això no és per casualitat. És per la teva manera de ser i d’estar als llocs.
Una manera brutal d’implicar-te, de generar moviment, de fer sentir acollida a la
gent i trobar espais per a tothom. Et fa puntal la teva humanitat i empatia davant
els problemes de les persones sense excepció. Bé, sí, sovint amb tu mateix.

Com la CUP, allà on ets hi passen coses, hi ha moviment. La Torre Desvern com a
centre d’interpretació de les Gavarres, el carril bici a Girona, la implementació del
porta a porta, l’aposta per una educació de la petita infància de titularitat pública i
gestió municipal són el teu llegat i en seguirem l’estela. L’activitat cultural, les festes
locals,  el  suport  a  l’associacionisme...  amb  tu,  el  projecte  de  la  CUP  Celrà  ha
convertit  el  poble  en referent  i  pioner en aquests  aspectes.  Això  només és una
pinzellada.  Enllistar  aquí  totes  les coses que s’han fet  sota el  teu mandat seria
impossible. Els darrers han estat uns anys intensos on el dia a dia, ja força atapeït,
s’ha omplert de les urgències i estats d’excepció.
Primer, el procés, on sempre has estat a primera fila. Després el Glòria, la primera
emergència que aquest equip de govern va gestionar i que va resultar ser un simple
tastet  del  que  vindria.  La  pandèmia  ens  ho  ha  capgirat  tot  i  ens  ha  obligat  a
reinventar-nos en moltíssimes coses i ha fet molt més intensa, i feixuga, la tasca de
govern i la gestió del dia a dia. En tot l’afegit, mai ha quedat res al tinter. Seguies
trobant temps per a la gent del poble i les seves demandes personals per seguir
implicat en els moviments populars més enllà de les decepcions i desànims diversos
mai ha estat excusa per deixar de fer.



Ets  persistència  i  constància.  Una  bèstia  política  que  ha  fet  d’aquest  poble  un
referent en participació ciutadana, en cultura, en revolució energètica, en polítiques
de la gent i per a la gent. Amb tu, la ciutadania de Celrà hem après que quan hi ha
una intervenció que ens afecta tenim dret a que se’ns consulti i es treballi sobre les
nostres  necessitats  i  demandes.  No  és  política  a  la  carta  sense  ideologia...  és
democràcia directa. És la màxima el poble mana i el govern obeeix. I ens enorgulleix
profundament que aquest tarannà que has liderat arribi al Parlament del nostre país
just en aquest moment en què la política institucional ha fet gran la distància amb la
ciutadania.

Però, per sobre de tot, avui parem i fem memòria i ens adonem que el que cal posar
en valor és la teva persona, la teva humanitat i la teva generositat. En Dani, el
company que sempre té aquell gest afectuós, el pragmàtic que mai deixa de lluitar
per uns ideals de justícia, igualtat, llibertat; el bromista que genera complicitats i
sap fer sortir el potencial de cadascú. Amb el relleu amb en David entonem una
nova  etapa  que  farà  veterans  els  novells  i  ens  brinda  un  alcalde  arrelat,  un
company, un celranenc que farà continuïtat i amb qui continuarem treballant i fer
créixer aquest arbre del que tu n’has sembrat la llavor.

Moltes  gràcies  pel  que hem compartit.  Saps que podràs  comptar  amb nosaltres
sempre que et calgui i saps que nosaltres comptarem amb tu per seguir el servei
d’aquest poble i abordar els dies complicats que vénen. Salut, lluita i humanitat.
Seguirem al peu del canó fins a la victòria final al costat de gent, de la gent, fins que
siguem un sol poble i, de cares al poder, fins que se sotmeti la voluntat popular.

Gràcies per tot.

El Sr. Bartis, de manera particular, diu el següent:

Aquesta és una petita part de la que he decidit no portar cap guió perquè hi ha
coses que surten del cor i penso que les coses que surten del cor s’han d’improvisar
una miqueta.

Amb en Dani Cornellà ens vam conèixer l’any 2000 a la Universitat de Girona, tots
érem estudiants i ell tenia 20 anys i jo 30. De vegades sembla que el jove sigui jo i
ell el gran però la realitat és que jo tinc 10 anys més que en Dani. No explicaré els
motius pels quals ens vam trobar amb aquesta diferència d’edat però tots dos érem
estudiants.

L’any  2000  hi  havia  un  govern  del  Partit  Popular,  majoria  absoluta  amb plena
efervescència anti catalana i anti tot, i també hi havia un moviment estudiantil a la
UDG molt potent, un moviment assembleari del qual en Dani va ser representant
dels estudiants al claustre de la Universitat, jo també, i és on vaig conèixer en Benet
Salellas, que molts el coneixeu i també ha sigut diputat de la CUP.

Vaig descobrir un noi jove, amb molta empenta i molta energia. Vam fer moltes
coses i van ser moments complicats perquè va haver-hi una gran lluita per tota la
reforma universitària que plantejava el PP on la representació dels estudiants i dels
claustres perdia molt de pes i guanyava pes el poder executiu que hi havia en el
rectorat.

Van passar els anys i cadascú va deixar d’estudiar perquè van fer les seves carreres.
L’any 2005 vaig venir a viure a Celrà i un dia, passejant davant del Cívic, em trobo
en Dani Cornellà.

- Ostres...què fas aquí?
- Jo visc aquí.



- Ostres!!! Jo també. I també viu l’Edgar de Figueres.

Era un moment que semblava que l’esquerra independentista per fi trobava un fil
conductor a través del  qual  podíem agrupar tot  això que durant  molt de temps
havien sigut baralles i divisions. Això de la CUP començava a despuntar amb un
projecte que podia anar més enllà del que havia viscut cadascú de nosaltres dos
amb la nostra militància política molt solitària, perquè cal recordar que l’esquerra
independentista va passar anys que érem quatre i per fi hi havia un moviment que
semblava que podia aglutinar tota aquesta gent i que era la CUP.

Ens vam posar a treballar i el desembre de 2006 vam presentar la CUP a Celrà i, des
d’aquell moment, en Dani i jo hem sigut parella de fet. Això ho diuen a casa meva i
una certa veritat i deu haver-hi.

Des d’aquest desembre de 2006 en Dani  i  jo  ens hem vist  cada setmana, hem
redactat articles, hem repartit revistes... ho hem fet tot. Vam començar amb 210
vots i en Dani regidor. Ell va aprendre moltes coses de mi i ara haig de dir que al
final he après més coses jo d’en Dani. Fet que demostra la seva gran evolució i no
tant la meva.

Aquí arribem al 2015, on va treure majoria absoluta, i ens vam posar a treballar. Ell
com a alcalde i jo com a tinent d’alcalde. He de dir que vaig entrar per aquella porta
i encara és el moment de preguntar-nos què faràs tu i què faré jo. Tampoc va fer
falta perquè ens vam posar a treballar i mai ens hem trepitjat. Sempre teníem clar
quin paper tenia un i quin paper tenia l’altre i això sense la necessitat de seure’ns a
taula i decidir quines tasques faries tu i quines tasques faria jo. Hi ha una gran
connexió, amb la mirada sabem cap on han d’anar les coses i jo pensava que aquest
moment no arribaria mai. Però ha arribat el moment que en Dani se’n va. Demà al
matí quan m’aixequi i vagi a l’Ajuntament i no hi sigui no sé si m’ho acabaré de
creure però serà la realitat.

Com diu una cançó de Catarres: sóc un Tintin sense en Milú. No sé estar sense tu,
aquesta és la realitat. Continuarem treballant, ens continuarem veient i és evident
que ell estarà allà i jo aquí i serà una certa distància, però penso que la relació amb
en Dani és indestructible.

Dani, et trobaré a faltar.

L’alcalde diu:

Ens trobarem pels carrers, això continua i el país us necessita. Endavant i molta força i
fins ben aviat.

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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