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ACTA
Corçà, quatre d’abril del dos mil tretze.
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 21 de març, 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.
Tot seguit, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el
proppassat dia 31 de gener.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
11/13.- Pla General d’Ordenació Urbana (Projecte de Modificació Puntual
número 22): Aprovació Inicial.- Vist l’acord número 43/11, de 27 d’octubre, del
Ple d’aquesta Corporació d’aprovació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
redactat per Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals, SL i d’aprovació inicial del
Projecte de Modificació Puntual número 22 del Pla General d’Ordenació Urbana
d’aquest municipi, promogut per aquesta Corporació i redactat per l’arquitecte
Antoni Aguilar Piera; vistos els informes emesos per l’Ajuntament de Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l’Heura, per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental, per l’Agència Catalana de l’Aigua, per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona i per l’Institut Geològic de Catalunya; atès que d’aquests
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informes resulta necessari introduir modificacions substancials en els documents
aprovats; vist el nou Informe de Sostenibilitat Ambiental redactat per Fractàlia,
Consultoria i Estudis Ambientals, SL d’acord amb el Document de Referència emès
el dia 7 de març del 2011 per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb les
modificacions derivades dels referits informes; vist el nou Projecte de Modificació
Puntual número 22 del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi,
promogut per aquesta Corporació i redactat per l’arquitecte Antoni Aguilar Piera
amb les modificacions substancials derivades dels referits informes; atès que
aquest projecte de modificació puntual té per objecte compatibilitzar la protecció de
les zones humides de Vacamorta i les activitats d’extracció d’argiles; vist l’article 85
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme; vistos els articles 25, 26, 117 i 118 del seu
Reglament; i vistos els articles 14 i següents de la Llei d’Avaluació Ambiental de
Plans i Programes; s’acorda:
PRIMER: Aprovar l’Informe de Sostenibilitat Ambiental redactat per Fractàlia,
Consultoria i Estudis Ambientals, SL d’acord amb el Document de Referència emès
el dia 7 de març del 2011 per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb les
modificacions derivades dels informes emesos per l’Ajuntament de Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l’Heura, per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental, per l’Agència Catalana de l’Aigua, per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona i per l’Institut Geològic de Catalunya.
SEGON: Aprovar, inicialment i sense prescripcions puntuals, el Projecte de
Modificació Puntual número 22 del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest
municipi, promogut per aquesta Corporació i redactat per l’arquitecte Antoni Aguilar
Piera, amb les modificacions substancials derivades dels informes emesos per
l’Ajuntament de Cruïlles - Monells i Sant Sadurní de l’Heura, per l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental, per l’Agència Catalana de l’Aigua, per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona i per l’Institut Geològic de Catalunya.
12/13.- Pressupost Municipal (Exercici del 2013): Aprovació Definitiva.- Vist
l’acord número 6/13, de 31 de gener, del Ple d’aquesta Corporació, d’aprovació
inicial del Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici del 2013; 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 2013.
No es presenten proposicions urgents.
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En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
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.

