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Corçà, dos d’agost del dos mil dotze.
A tres quarts de deu del vespre, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es
reuneix, en primera convocatòria, el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària,
convocada per la Sra. Alcaldessa-Presidenta el proppassat dia 30 de juliol, per
tractar els temes que figuren a l’Ordre del Dia.
Presideix la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau.
Assisteixen tots els Tinents d’Alcalde Srs. Josep Mitjà Ferrer, Sandra Camón
Sánchez i Josep Peiró Font.
Assisteixen els Regidors Srs. Joan Alabau Mas, Íngrid Mir Bardera i Conrad Font
Verdaguer.
Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Maria Carme Garriga Bayod i Antoni
Cabello Reyes.
Assisteixen el Sr. Secretari-Interventor Josep Carreras Fabrellas i el Sr. Tresorer
Esteve Bosch Colomer.
Existeix, per tant, el “quòrum” legal que fixa l’article 98.c) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya per a la vàlida celebració de la sessió i
per a prendre acords amb qualsevol tipus de majoria.
Oberta la sessió per la Presidència, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària celebrada el proppassat dia 31 de maig.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
19/12.- Festes Locals (Any 2013): Proposició.- Vist l’ofici de 28 de juny
proppassat dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya interessant la proposició de les festes locals d’aquest
municipi per a l’any 2013; vista l’Ordre de 22 de juny del 2012 del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; i vist l’article 37 del Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; s’acorda proposar, per a tot el
municipi i per a l’any 2013, les festes locals següents:
20 de maig, dilluns de Pasqua Granada, i
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7 d’octubre, dilluns de la Festa Major de Corçà.
20/12.- Jutge de Pau Titular i Substitut (Nomenament): Convocatòria Pública.Vist l’ofici de 18 de juliol proppassat de la Secretaria de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya comunicant l’acord adoptat el dia 17 de juliol per
la Comissió de la Sala de Govern respecte de l’expiració del termini de quatre anys
per al qual varen ésser nomenats Pere Plaja Salvador i Maria Concepció Trafach
Bonmatí, Jutge de Pau Titular i Jutgessa de Pau Substituta d’aquest municipi,
respectivament; vistos els articles 99 i següents de la Llei Orgànica del Poder
Judicial; i vist el Reglament número 3/95, de 7 de juny, del Consell General del
Poder Judicial; s’acorda obrir convocatòria pública per al nomenament de Jutge de
Pau Titular i Jutge de Pau Substitut d’aquest municipi.
21/12.- Pla General d’Ordenació Urbana (Projecte de Modificació Puntual
número 21): Aprovació del Segon Text Refós.- Vist l’acord de 7 de juny del 2012
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de denegació de l’aprovació
definitiva del Text Refós del Projecte de Modificació Puntual número 21 del Pla
General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi fins a la incorporació de diverses
prescripcions de caràcter puntual; vist el Segon Text Refós de Projecte de
Modificació Puntual número 21 del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest
municipi redactat per l’Arquitecte Joaquim Bover i Busquet; atès que en aquest
segon text refós s’incorporen totes les prescripcions de caràcter puntual imposades
en l’acord de 7 de juny del 2012 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona; i
vist l’article 92 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme; s’acorda aprovar sense
esmenes el Segon Text Refós de Projecte de Modificació Puntual número 21 del
Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi redactat per l’Arquitecte
Joaquim Bover i Busquet.
22/12.- Pressupost Municipal (Exercici del 2012): Aprovació Definitiva.- Vist
l’acord número 14/12, de 31 de maig, del Ple d’aquesta Corporació, d’aprovació
inicial del Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici del 2012; atès que
durant el termini d’informació pública de vint dies convocat a l’efecte no s’han
presentat reclamacions de cap mena; i vistos els articles 168 i següents del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals; s’acorda aprovar, definitivament i sense
esmenes, el Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici del 2012.
Prèvia declaració d’urgència, es prenen per unanimitat els acords següents:
23/12.- Mocions (Associació de Municipis per la Independència): Adhesió.Atès que el 13 de setembre del 2009 es va iniciar a Arenys de Munt un moviment
popular reclamant l’exercici del dret a l’autodeterminació mitjançant una consulta
impulsada per la ciutadania sobre l’acceptació d’un Estat Català independent dins
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de la Unió Europea; atès que aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis
d’arreu de Catalunya, amb un cens de més de 900.000 catalans; atès que la
declaració de nul·litat de molts articles del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya
per part del Tribunal Constitucional ha comportat declaracions d’exclusió moral de
la Constitució per part de molts municipis de Catalunya en el sentit de la
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010; atès que el dret a
l’autodeterminació és un principi fonamental de la Carta de les Nacions Unides i del
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per Espanya el dia 27 de
juliol de 1977; atès que l’article 1 d’aquest pacte disposa que tots els pobles tenen
dret a l’autodeterminació, que en virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu
estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i
cultural, que tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar
lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar cap de les
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un
principi de benefici recíproc, que en cap cas un poble pot ser privat dels seus
mitjans de subsistència, que els estats, incloent-hi aquells que tenen
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms i territoris en fideïcomís, han de
promoure l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectar aquest dret d’acord
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides; i atès que el Decret
110/96, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives d’ens locals
de Catalunya per protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics;
s’acorda:
PRIMER: Donar suport a l’exercici del dret a l’autodeterminació a Catalunya per a
la creació de l’Estat Català, dins de la Unió Europea i independent de l’Estat
Espanyol.
SEGON: Formalitzar l’adhesió d’aquesta Corporació a l’associació d’ens locals
denominada “Municipis per la Independència”.
TERCER: Aprovar pura i simplement els Estatuts de l’associació d’ens locals
denominada “Municipis per la Independència” que varen ser aprovats per
l’Assemblea General Constituent en la sessió celebrada a Vic el dia 14 de
desembre del 2011.
QUART: Designar la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau com a
representant d’aquesta Corporació en els òrgans de l’associació d’ens locals
denominada “Municipis per la Independència”, amb facultats de substitució a favor
dels Tinents d’Alcalde Srs. Josep Mitjà Ferrer, Sandra Camón Sánchez i Josep
Peiró Font, en aquest ordre.
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CINQUÈ: Facultar la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau per a
la presentació de la corresponent sol·licitud d’adhesió i, en general, per a la plena
execució d’aquests acords.
24/12.- Mocions (Finançament de les Llars d’Infants): Aprovació.- Atès que
una bona educació pública contribueix a la igualtat d’oportunitats i a la cohesió
social; atès que d’acord amb la legislació vigent el finançament bàsic de
l’ensenyament és a càrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya; atès que una
plaça en una llar d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya té un cost
anual de 7.100 euros per plaça i que el preu fixat per al curs que 2012-2013 per a
les famílies és de 98 euros al mes; atès que, segons estimacions de la Diputació
de Barcelona, una plaça en una llar d’infants de titularitat municipal té un cost anual
de 5.485 euros per plaça; atès que l’aportació anual per part del Govern de la
Generalitat de Catalunya s’ha anat reduint des dels 1.800 anuals per plaça fins als
1.300 euros anuals per plaça per al curs 2011-2012; atès que si es confirma per al
curs 2012-2013 una aportació per part de la Generalitat de Catalunya de només
875 euros anuals per plaça, el 16 %, restaria un import de 4.610 euros per plaça, el
84 %, que haurien de satisfer els governs locals i les famílies; i atès que aquest
finançament resultaria del tot insostenible; s’acorda:
PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la continuïtat
de la xarxa de llars d‘infants, finançada pel Govern de la Generalitat de Catalunya,
els governs locals i les famílies, prioritzant aquesta finalitat en el marc de les
prioritats generals del Govern de la Generalitat de Catalunya i habilitant tots els
recursos materials, personals i financers que siguin necessaris.
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir l’accés a les
escoles bressol públiques amb unes quotes familiars assequibles, adaptades a la
realitat social de les famílies que hi accedeixen, i amb una convocatòria anual
d’ajudes públiques que permetin el finançament de la meitat, com a mínim, de les
quotes de les famílies afectades.
TERCER: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir l’habilitació
dels recursos econòmics que siguin necessaris per liquidar immediatament les
quantitats corresponents als cursos 2010-2011 i 2011-2012.
QUART: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fixar un mòdul de cost
per plaça que estigui en relació amb els requisits i característiques del servei
definits a la normativa, restablint l’esquema de finançament per terços, entre el
Govern Generalitat de Catalunya, els governs locals i les famílies.
En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
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A un quart d’onze de la nit i no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la
sessió i aquesta acta que signen la Sra. Alcaldessa-Presidenta i jo, el Secretari,
que en dono fe.

