
 
 

 
 

BAN MUNICIPAL 
 
 
Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà 
 

FAIG SABER 
 
Que en data d’avui se’ns ha comunicat des del Ministeri de Defensa que el dia 20 de 
febrer de 2017 personal militar realitzarà moviments a peu i en vehicle per camins 
rurals/senders dins del terme municipal, amb motiu de la realització d’exercicis 
militars. 
 
Amb aquest Ban es recorda que en sessió plenària del dia 8 de novembre de 2016 
es va aprovar per unanimitat el següent: 
 

(...) 
 
Segon. Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes 
d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a 
institució a les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de la 
demarcació de Girona.  
 
Tercer. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines aquest acord 
per tal que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars i 
promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, 
actuïn de la mateixa manera. 

 
 (…) 
 
En virtud de la moció adoptada per aquest Ajuntament s’han de cessar les 
maniobres militars en espais no estrictamente militars, supòsit davant el qual ens 
trobem. 
 
Per tant,  no es poden dur a terme maniobres militars en tot el terme 
municipal de Celrà. El que es fa públic per a coneixement general. 
 
Aquest Ban es dicta en virtut del que disposen els articles 21.1.e) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 53.1.f) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i l’article 41.13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
 
Celrà, 15 de febrer de 2017  
 
 
 
 


		2017-02-15T14:51:03+0100
	CPISR-1 C DANIEL CORNELLÀ DETRELL




