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27 DE JUNY DEL 2013
ACTA
Corçà, vint-i-set de juny del dos mil tretze.
A dos quarts i mig 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 juny, 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, i
Conrad Font Verdaguer.
Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Íngrid Mir Bardera 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.
Tot seguit, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el
proppassat dia 4 d’abril.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
14/13.- Mocions (Sobirania Fiscal): Aprovació.- Atès que, dia a dia, Catalunya
es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització de les
decisions econòmiques preses pel Govern d’Espanya, ja sigui pel que fa a les
inversions com a la gestió ordinària; atès que el Govern de Catalunya i els
ajuntaments catalans han de continuar prestant serveis als seus ciutadans malgrat
les limitacions que s’imposen per Llei i que suposen un greu obstacle per a la seva
execució i també per al normal desenvolupament de la seva autonomia; atès que
els municipis i el Govern de Catalunya són un dels motors de Catalunya i d’ells
depèn en bona part el futur dels pobles i ciutats de Catalunya; atès que el greu
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espoli fiscal priva Catalunya de superar la greu crisi econòmica global malgrat el
coneixement, la indústria, la tecnologia i la internacionalització de les empreses
catalanes; i atès que l’Associació de Municipis per la Independència, en la darrera
sessió de l’Assemblea General celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una
moció on es mostrava el compromís amb la Declaració de Sobirania del Parlament
de Catalunya i es demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part
de totes els membres de l’Associació; s’acorda:
PRIMER: Manifestar la voluntat d’aquesta Corporació perquè el municipi de Corçà
exerceixi la seva sobirania fiscal.
SEGON: Efectuar els pagaments per l’Impost sobre la Renda a les Persones
Físiques i per l’Impost sobre el Valor Afegit corresponents a aquesta Corporació a
l’Agència Tributària de Catalunya una vegada s’habilitin els mecanisme jurídics
necessaris.
TERCER: Notificar aquest acord al Parlament i al Govern de Catalunya, al Govern
d’Espanya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
15/13.- Mocions (Festa de Sant Joan com a Festa Nacional dels Països
Catalans): Aprovació.- Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa
segles arreu dels Països Catalans, Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes
Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer; atès que els Focs de Sant Joan, encesos
amb la Flama del Canigó des del 1966, han contribuït com cap altra festa a
conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nació catalana; atès que la
celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i
cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva vigència
actual, que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials i superar
períodes històrics molt difícils al llarg de temps; atès que la Festa de Sant Joan,
festa molt arrelada en els territoris dels Països Catalans, pot contribuir a recuperar
el sentit de nació d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança; s’acorda:
PRIMER: Manifestar el ple suport d’aquesta Corporacio perquè la Festa de Sant
Joan sigui oficialment Festa Nacional dels Països Catalans.
SEGON: Interessar als Governs dels Països Catalans, Catalunya, Catalunya Nord,
País Valencià, Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer que es declari la Festa de
Sant Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans.
TERCER: Facilitar i difondre la rebuda de la Flama del Canigó en aquest municipi.
QUART: Notificar aquest acord a l’Associació Òmnium Cultural.

AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 3/13
ORDINÀRIA
27 DE JUNY DEL 2013

No es presenten proposicions urgents.
En l’apartat de precs i preguntes es tracten els assumptes següents:
• Les vacances de la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau des
del dia 22 de juliol fins al dia 11 d’agost i la seva substitució durant aquest
període d’absència per la Sra. 2n Tinent d’Alcalde Sandra Camón Sánchez per
renúncia del Sr. 1r Tinent d’Alcalde Josep Mitjà Ferrer.
• La jubilació de Consuelo Dueñas Lirola, netejadora d’aquesta Corporació en
règim laboral des del dia 1 de març del 1999, el dia 30 de juny propvinent.
A les deu del vespre 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.

