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ACTA
Corçà, vint-i-cinc d’octubre 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 22 d’octubre, 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, la Presidència expressa el condol d’aquesta Corporació per la
defunció del pare d’Esteve Bosch Colomer.
Tot seguit, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el
proppassat dia 27 de setembre.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
27/12.- Personal Funcionari i Laboral (Situacions d’Incapacitat Temporal):
Complements.- Vist l’article 9 del Real Decret Llei 20/12, de 13 de juliol, de
Mesures per Garantir l’Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat; i
atès que fins ara el personal funcionari i laboral d’aquesta Corporació percebia un
complement de fins al cent per cent de les retribucions totals en totes les situacions
d’incapacitat temporal; s’acorda:
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PRIMER: Complementar les percepcions del personal funcionari i laboral d’aquesta
Corporació en les situacions d’incapacitat temporal derivada de contingències
comunes que es produeixin d’ara en endavant en la forma següent:
Del 1r al 3r dia, fins al cinquanta per cent de les retribucions totals.
Del 4t al 20è dia, fins al setanta-cinc per cent de les retribucions totals.
Del 21è al 90è dia, fins al cent per cent de les retribucions totals.
SEGON: Complementar les percepcions del personal funcionari i laboral d’aquesta
Corporació en les situacions d’incapacitat temporal derivada de contingències
professionals fins al cent per cent de les retribucions totals.
TERCER: Complementar les percepcions del personal funcionari i laboral
d’aquesta Corporació en els supòsits d’hospitalització i/o d’intervenció quirúrgica
fins al cent per cent de les retribucions totals.
28/12.- Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals (Plànol de Delimitació
de les Urbanitzacions, les Edificacions i les Instal·lacions sense Continuïtat
Immediata amb la Trama Urbana): Aprovació.- Vist el Plànol de Delimitació de
les Urbanitzacions, les Edificacions i les Instal·lacions sense Continuïtat Immediata
amb la Trama Urbana redactat pels Serveis Tècnics Municipals; i vist la Llei 5/03,
de 22 d’abril, i el Decret 123/05, de 14 de juny, de Mesures de Prevenció dels
Incendis en les Urbanitzacions sense Continuïtat Immediata amb la Trama Urbana;
s’acorda aprovar sense esmenes el Plànol de Delimitació de les Urbanitzacions,
les Edificacions i les Instal·lacions sense Continuïtat Immediata amb la Trama
Urbana redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Prèvia declaració d’urgència, es pren per unanimitat l’acord següent:
29/12.- Pla Bàsic d’Emergència Municipal (Revisió del Manual d’Actuació
Bàsic): Aprovació Inicial.- Vist el Projecte de Revisió del Manual d’Actuació Bàsic
i els Projectes d’Actualització del Document Bàsic, dels Annexos Generals i del
Programa d’Implantació i Manteniment del Pla Bàsic d’Emergència Municipal
d’aquest municipi redactats pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix
Empordà; atès que el contingut d’aquests projectes s’ajusta a la realitat d’aquest
municipi; vista la Llei 4/97, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya; i vist el
Decret 210/99, de 27 de juliol; s’acorda aprovar, inicialment i sense esmenes, el
Projecte de Revisió del Manual d’Actuació Bàsic i els Projectes d’Actualització del
Document Bàsic, dels Annexos Generals i del Programa d’Implantació i
Manteniment del Pla Bàsic d’Emergència Municipal d’aquest municipi redactats
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà.

AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 6/12
ORDINÀRIA
25 D’OCTUBRE DEL 2012
En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
A tres 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.

