AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 5/12
ORDINÀRIA
27 DE SETEMBRE DEL 2012
ACTA
Corçà, vint-i-set de setembre 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 els Tinents d’Alcalde Srs. Josep Mitjà Ferrer, Sandra Camón Sánchez i
Josep Peiró Font.
Assisteixen els Regidors Srs. Maria Carme Garriga Bayod, Joan Alabau Mas,
Íngrid Mir Bardera i Conrad Font Verdaguer.
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. 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 2 d’agost.
Seguidament, es pren per unanimitat l’acord següent:
25/12.- Pla General d’Ordenació Urbana (Projecte de Modificació Puntual
número 23): Aprovació Provisional.- Vist l’acord número 12/12, de 31 de maig,
del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació inicial sense prescripcions puntuals del
Projecte de Modificació Puntual número 23 del Pla General d’Ordenació Urbana
d’aquest municipi promogut per aquesta Corporació i redactat per l’arquitecte
Antoni Aguilar Piera; atès que durant el termini d’informació pública d’un mes
convocat a l’efecte no s’han presentat suggeriments, al·legacions ni reclamacions
de cap mena; vist l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i vistos els
articles 117 i 118 del seu Reglament; s’acorda aprovar, provisionalment i sense
prescripcions puntuals, el Projecte de Modificació Puntual número 23 del Pla
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General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi, promogut per aquesta Corporació i
redactat per l’arquitecte Antoni Aguilar Piera.
Prèvia declaració d’urgència, es pren per unanimitat l’acord següent:
26/12.- Mocions (Referèndum d’Autodeterminació a Catalunya): Aprovació.Atès que Catalunya va ser un estat independent abans de la seva annexió amb
Espanya; atès que el Parlament, les institucions i el poble de Catalunya venen
reclamant des de fa temps la celebració d’un referèndum d’autodeterminació
perquè el poble pugui decidir lliurement i democràticament el futur de Catalunya
com a nació; atès que en els estats democràtics el poble és el titular de la sobirania
nacional tal com així ho reconeix l’article 1.2 de la Constitució Espanyola; i atès
que el Govern d’Espanya no ha atès fins ara la voluntat del poble de Catalunya de
decidir lliurement i democràticament el seu futur com a nació; s’acorda demanar al
Govern d’Espanya que autoritzi la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a
Catalunya perquè el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el futur
de Catalunya com a nació.
En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
A dos quarts 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.

