ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 4/2021
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 29 de març de 2021
Horari: de 19.10 hores a 19.40 hores
Lloc: Teatre Ateneu
A Celrà, quan són les 19:00 hores del dia 29 de març de 2021, es reuneixen al
Teatre Ateneu de Celrà, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
establerts legalment, els membres que integren l’Ajuntament en Ple i que a
continuació es relacionen, en sessió extraordinària i primera convocatòria, sota la
presidència de l’alcalde accidental i assistits per mi, la secretària.
La sessió es retransmet
Ajuntament de Celrà.

en

directe

mitjançant

plataforma

youtube,

canal

ASSISTENTS
Alcalde accidental
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Tinents/es d'alcalde
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. Alícia Hernández Navarro
Excusen la seva absència el Sr. Miquel Rossell Molar i la Sra. Anna Maria Coll
Pascual, representants del GM FC-ERC-AM i el Sr. David Mas Roselló, representant
titular del GM JXCELRÀ-JUNTS.
Secretària
Sra. Meritxell Vargas Sardà

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del
dia següents:
1. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DEL SR. DAVID PLANAS LLADÓ.
L’alcalde accidental cedeix la paraula a la senyora Meritxell Vargas Sardà, secretària
general, que informa que el Sr. Planas ha presentat la seva credencial i el registre
d’interessos i, per tant, ha complert els requisits formals per prendre possessió.
Seguidament, procedeix a llegir el jurament de prometença:
-

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Celrà, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?

El Sr. Planas respon “Per imperatiu legal, sí, prometo. Per expressió democràtica de
la voluntat ciutadana i declaro que continuaré treballant en la constitució d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.”
L’alcalde accidental indica que, un cop ha pres possessió com a regidor, el Sr.
Planas pot ocupar el seu lloc en el Plenari de la corporació.
2. ELECCIÓ DEL/LA NOU/VA ALCALDE/SSA.
L’alcalde accidental excusa l’absència de la regidora Anna Maria Coll i dels regidors
Miquel Rossell Molar i David Mas Roselló que, per diferents motius, no poden ser-hi
presents en aquest Ple.
A continuació, pregunta als portaveus dels diferents grups municipals si proposen
alguna persona per presentar-se a aquesta Alcaldia.
La senyora Alicia Hernández Navarro, portaveu del GM PSC-CP, respon que no.
El senyor Robert Vilà Brugués, portaveu del GM FC-ERC-AM, respon que no.
I el senyor Daniel Jiménez Elvira, portaveu del GM CUP-AMUNT, respon que
presenten al regidor Sr. David Planas Lladó.
L’alcalde accidental cedeix la paraula a la senyora Meritxell Vargas Sardà,
secretària, que explica que el Sr. David Planas Lladó, candidat proposat pel GM
CUP-AMUNT, figura en l’ordre vuitè de la llista electoral. I demana als regidors i
regidores d’aquest grup municipal que manifestin si renuncien a ser candidats a
l’Alcaldia.
Totes les regidores i regidors, de manera individual, manifesten la seva renúncia a
la candidatura.

La secretària manifesta, aleshores, que la candidatura és correcta.
L’alcalde accidental proclama com a candidat a alcalde de la corporació el Sr.
Planas. Indica que totes les persones regidores disposen d’un paper i un sobre on
han d’escriure el nom del seu candidat i, posteriorment, seran cridats per la
secretària per introduir el seu vot en l'urna.
La secretària fa la crida a votació nominal de cada regidor i regidora de la
corporació, que dipositen el seu vot a l'urna que s’ha disposat a tal efecte a la taula
de presidència.
Seguidament, es procedeix a l'obertura de l'urna per part de la secretaria municipal
i a l’escrutini dels vots amb el resultat següent:
Vots emesos: 10
Vots en blanc: 1
Vots a favor del Sr. David Planas Lladó: 9
La secretària indica que el candidat proposat ha obtingut 9 vots a favor i 1 vot en
blanc i, per tant, queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de Celrà per majoria
absoluta de vots.
Un cop proclamat, la secretària procedeix a llegir el jurament o prometença de
càrrec d’alcalde:
-

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?

L’alcalde respon el següent:
-

Per imperatiu legal, sí, prometo.

El Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, indica que, a diferència d’altres
preses de possessió d’alcaldes d’aquesta corporació, aquesta vegada la novetat és
que l’alcalde sortint pot fer entrega de la vara a l’alcalde entrant, fet que fa més de
tres dècades que no havia estat possible perquè la vara estava desapareguda.
Les casualitats han fet que s’hagi pogut recuperar ara gràcies a la família del Sr.
Josep Nebot Nonell, que va ser alcalde de Celrà fa dècades i que la tenien a casa
seva sense tenir consciència que era un element simbòlic de la corporació i que
passava de mans entre alcaldes.
Quan es van assabentar d’aquesta situació i del que representa simbòlicament, van
portar ràpidament la vara a l’Ajuntament.
A continuació, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, exalcalde de l’Ajuntament, entrega la
vara al Sr. David Planas Lladó, nou alcalde de la corporació.

El nou alcalde pren lloc a la presidència del Ple i tot seguit comença el torn
d’intervencions.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Alícia Hernández Navarro, representant del
GM PSC-CP, que diu el següent:
Bon vespre a tothom. Moltes felicitats David, ara ja alcalde. El grup socialista et
volem donar la benvinguda i desitjar-te el millor en aquest càrrec. Estem aquí per
servir la nostra gent, el poble de Celrà, i per a tot el que faci falta estem a la vostra
disposició i seguim treballant per al nostre poble.
Benvingut!

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Robert Vilà Brugués, representant del GM FC-ERCAM, que diu el següent:
Bona tarda a tothom, a tots i a totes.
Primer de tot, David, felicitar-te. Sabem que ho faràs molt bé i esperem que tinguem
el mateix tarannà i que tot vagi bé. Des del grup d’Esquerra, com heu vist i no ens
amaguem, hem votat a favor i és una cosa que no havia passat mai. Ho hem valorat
i parlat molt i creiem que cal donar un vot de confiança a en David Planas com a
relleu a un gran alcalde, el Sr. Daniel Cornellà, que seguirà treballant per a Celrà.
Creiem que en aquesta legislatura l’equip de govern s’ha caracteritzat per un tarannà
de diàleg. Hi ha hagut moments difícils, tothom ho sap, però en aquest sentit ha
facilitat que el nostre grup hagi pogut fer aportacions per sumar i millorar el nostre
municipi amb l’ajuda de tots.
En aquest sentit, David, et seguirem oferint el nostre suport i la nostra col·laboració
en benefici del nostre poble, Celrà.
Així que, bons encerts i endavant David. Tens el nostre suport.

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Daniel Jiménez Elvira, regidor de Compromís
Nacional i Internacional i Cultura, que diu el següent:
Bona tarda a tothom. Benvinguts al Teatre Ateneu. Moltes gràcies per haver vingut i
a també a totes les persones que ens estan escoltant per Ràdio Celrà i que ens estan
veient en directe des del canal de youtube. Avui, al Ple de l’Ajuntament, ens hem
trobat per escollir un nou alcalde i des de la CUP hem proposat en David Planas.
El Teatre Ateneu és un equipament simbòlic, referent de la cultura d’aquest poble i
també defineix, crec jo, el nostre tarannà com a poble viu, obert. En David Planas és
una persona que coneix de dalt a baix aquest teatre, és un home de teatre i de
cultura. És una persona conciliadora i propera, de confiança i tot i que nosaltres com
a organització política (CUP) tenim una visió transversal i horitzontal, no som en cap
cas estranys a entendre que un alcalde és una persona simbòlica i de referència i
creiem absolutament que en David Planas desenvoluparà perfectament aquest
càrrec.
T’agraïm el compromís i el pas endavant que has fet, no només a tu sinó també a la
Meri, en Quel i en Roc per aquest decisió que has pres. No tan sols seràs tu el que
estaràs aquí davant sinó que nosaltres t’hi acompanyarem i estarem amb tu amb la

nostra manera de treballar transversal. No només serem nosaltres els que
treballarem fent pinya al teu costat sinó que, com ha comentat en Robert també, la
característica d’aquest Ple és la visió proactiva del servei públic que existeix en
aquest Ajuntament.
Moltes felicitats, molta feina, molts encerts i ens tindràs a tots aquí per continuar
treballant i per tirar endavant aquest municipi perquè tenim això, la visió del servei
públic tots plegats. Moltes gràcies i endavant!

L’alcalde diu el següent:
Primer de tot, Dani, donar-te les gràcies per tots aquests anys que has estat aquí al
davant, amb tota aquesta gent treballant i et desitjo molts encerts en aquesta nova
tasca. Estem en un moment molt complicat políticament i que hi hagi gent de carrer,
treballadora i que conegui realment què és la terra és molt important que estigui a la
“casa gran” explicant de què va la realitat de Catalunya. O sigui, que molta sort.
En segon lloc, moltes gràcies per les vostres paraules. Sabem qui som, ens
coneixem, hem estat treballant ja uns dies junts i seguirem fent-t’ho com ho hem fet
tot aquest temps.
Posar-me aquí no ha estat un pas fàcil però ja està fet, i endavant. Vaig prendre la
decisió perquè aquí darrere els meus companys són tots un equip, que treballen a
una. Jo entro a mitja legislatura, una legislatura gens fàcil perquè ha hagut de fer
front al Glòria i a la pandèmia. Hi ha hagut una gestió difícil però crec que l’heu
portat amb molta dignitat, molta serenor i amb molts encerts. Per tant, des de la
part que em toca des de fora, felicitats per la feina que heu fet i per la feina que
seguirem fent com a grup municipal.
I tot i aquests entrebancs que hi ha hagut, aquest grup municipal ha aconseguit tirar
endavant bona part del seu programa electoral: hi haurà el carril bici, s'acabarà la
primera fase de la torre Desvern, s'ha comprat el teatre de Can Cors i el bar de la
plaça, s’ha treballat molt en l’Educació 360, se segueix treballant molt amb la gent
gran, amb serveis socials que, ara més que mai, cal fer molta feina per tot el que ens
ha vingut i tot el que ha de venir, s’està treballant molt en el porta a porta i a
consciència, ja que si la gent ho fa bé, no beneficia tan sols el poble sinó també el
planeta. També s’ha treballat molt en la cultura amb la fabricació de la marca Celrà
Fabrica d'Arts, l'escola de dansa, en projectes d'integració de joves, i tantes d'altres
accions que s'estan realitzant.
És evident que aquesta gent que teniu al davant no poden sols aquestes tasques. Els
treballadors de l’Ajuntament, tècnics, brigada, personal d’atenció ciutadana (que en
temps de COVID) van venir a treballar malgrat els perills que hi havia, personal de la
neteja, de la biblioteca, conserges i que fan que aquest engranatge tiri endavant dia
a dia i que, com va dir en Dani, si demà no fóssim a l’Ajuntament, el poble avançaria
igualment gràcies a ells. Durant aquests dies he pogut parlar amb molts d’ells i els hi
agraeixo moltíssim la calidesa amb la qual m’han rebut i les ganes d’ajudar que
tenen. Espero retornar-los el que m’han demostrat.
Aquest treball d'equip és un dels motius que m'ha empès a fer aquest pas endavant
avui.
Dic un dels motius perquè n'hi ha d’altres. No us els diré tots, ja que no em vull
allargar, però si em permeteu us en diré dos una mica personals.
I permeteu-me que m’emocioni.

Un, ve d’enrere: els meus pares. Els que els coneixeu, sabeu que l'Anna i l'Albert
sempre han sigut persones implicades en diferents activitats al poble.
De petit, recordo que marxaven a reunions que jo no entenia i realment feien el que
estem fent nosaltres ara: estaven forjant un poble i fent coses pels nens d’aquella
època. Feien reunions clandestines per decidir quin havia de ser el rumb que havia
d’agafar l’escola Aulet, catalanista i laica i on vaig començar a assaborir el verí del
teatre que tantes alegries m'ha donat, i em donarà.
Els he vist crear una xarxa de teatre infantil per tal que els nens de Celrà tinguessin
cultura , que és la base per fer-nos persones lliures i crítiques amb la societat. De
més grans, els he vist involucrats en el consistori i encara emociona anar per
l’Ajuntament i que et diguin tan sols paraules bones del que és el teu pare. Espero
que entengueu ara perquè sóc aquí.
Els altres dos motius importants són aquests dos.... en Q. i en R. que hem creat
juntament amb aquesta gran actriu i millor persona, la Meritxell. Però no només
aquests dos, que són el futur juntament amb la V., la G., l'. i l'. en M., en G., en B.
en P. i la G., en M., en J., en D., tots els nens i nenes perquè tot el que fem els
grans a partir d’ara les fem per vosaltres perquè estem creant un poble de futur i
cada cosa que fem i cada decisió que prenem queda al poble per molts i molts anys.
Llavors us demano que si ens trobeu pel carrer i teniu alguna idea, ens la digueu per
molt esbojarrada que sigui perquè si en un primer moment no la podem tenir en
compte, l’apuntarem en una llibreta i potser podrem fer alguna cosa.
M’he trobat molta gent al carrer i els agraeixo els seus comentaris i dir-vos que per a
qualsevol cosa aquí teniu l’equip municipal de la CUP que està treballant per a tots
vosaltres juntament amb els regidors dels altres partits polítics.
I res, com diu aquell: la vàlua s’ha de demostrar. Callem i a demostrar-ho.
Ens veiem al carrer!
Gràcies.

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.

