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ORDINÀRIA
29 D’AGOST DEL 2013
ACTA
Corçà, vint-i-nou d’agost 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
26 d’agost, 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 27 de juny.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
16/13.- Pla General d’Ordenació Urbana (Projecte de Modificació Puntual
número 22): Aprovació de la Memòria Ambiental.- Vista la Memòria Ambiental
del Projecte de Modificació Puntual número 22 del Pla General d’Ordenació
Urbana d’aquest municipi redactada per Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals,
SL; vist l’acord número 11/13, de 4 d’abril, d’aprovació de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental redactat per Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals, SL del Projecte
de Modificació Puntual número 22 del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest
municipi i d’aprovació inicial del referit projecte de modificació puntual; atès que
durant el termini d’informació pública de quaranta-cinc dies no han estat
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suggeriments, al·legacions ni reclamacions; atès que el dia 3 de maig proppassat
han estat sol·licitats informes a l’Ajuntament de Cruïlles - Monells i Sant Sadurní de
l’Heura, a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua; vist
l’informe de 5 de juny proppassat de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; vist
l’informe de 10 de juliol proppassat de l’Agència Catalana de l’Aigua; atès que no
ha estat emès informe per l’Ajuntament de Cruïlles - Monells i Sant Sadurní de
l’Heura; atès que la Memòria Ambiental del Projecte de Modificació Puntual
número 22 del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi redactada per
Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals, SL incorpora les condicions dels
informes de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència Catalana de l’Aigua; i
vistos els articles 14 i següents de la Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i
Programes; s’acorda aprovar sense prescripcions puntuals la Memòria Ambiental
del Projecte de Modificació Puntual número 22 del Pla General d’Ordenació
Urbana d’aquest municipi redactada per Fractàlia, Consultoria i Estudis Ambientals,
SL.
Prèvia declaració d’urgència, es prenen els acords següents:
17/13.- Terme Municipal (Delimitació amb el Municipi de Parlavà): Aprovació
d’una Esmena a l’Acta de les Operacions de Delimitació.- Vista l’esmena a
l’acta de les operacions de delimitació entre els municipis de Parlavà i Corçà
atorgada el dia 5 de juliol proppassat per les comissions municipals i pels
representants de la Generalitat de Catalunya; vist l’acord número 19/07, d’1 de
març, del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els municipis de Parlavà i Corçà, atorgada el dia 26 de febrer del
2007 per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de
Catalunya; atès que, des d’aleshores, s’han constatat incoherències en la
descripció de la fita onzena; atès que, tanmateix, han estat assignades
coordenades amb el sistema de referència ETRS89 amb precisió submètrica a
totes les fites i al traçat de la línia de terme d’acord amb el Decret 1071/07, de 27
de juliol; i vistos els articles 27 i següents del Decret 244/07, de 6 de novembre;
s’acorda aprovar sense esmenes ni condicions l’esmena a l’acta de les operacions
de delimitació entre els municipis de Parlavà i Corçà atorgada el dia 5 de juliol
proppassat per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de
Catalunya.
18/13.- Terme Municipal (Delimitació amb el Municipi de Rupià): Aprovació
d’una Esmena a l’Acta de les Operacions de Delimitació.- Vista l’esmena a
l’acta de les operacions de delimitació entre els municipis de Rupià i Corçà
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atorgada el dia 5 de juliol proppassat per les comissions municipals i pels
representants de la Generalitat de Catalunya; vist l’acord número 53/11, de 22 de
desembre, del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els municipis de Rupià i Corçà, atorgada el dia 23 de novembre
del 2010 per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de
Catalunya; atès que, des d’aleshores, s’han constatat incoherències en la
descripció de la fita primera; atès que, tanmateix, han estat assignades
coordenades amb el sistema de referència ETRS89 amb precisió submètrica a
totes les fites i al traçat de la línia de terme d’acord amb el Decret 1071/07, de 27
de juliol; i vistos els articles 27 i següents del Decret 244/07, de 6 de novembre;
s’acorda aprovar sense esmenes ni condicions l’esmena a l’acta de les operacions
de delimitació entre els municipis de Rupià i Corçà atorgada el dia 5 de juliol
proppassat per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de
Catalunya.
19/13.- Terme Municipal (Delimitació amb el Municipi d’Ullastret): Aprovació
d’una Esmena a l’Acta de les Operacions de Delimitació.- Vista l’esmena a
l’acta de les operacions de delimitació entre els municipis d’Ullastret i Corçà
atorgada el dia 5 de juliol proppassat per les comissions municipals i pels
representants de la Generalitat de Catalunya; vist l’acord número 34/10, de 28
d’octubre, del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els municipis d’Ullastret i Corçà, atorgada el dia 5 d’octubre del
2010 per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de
Catalunya; atès que, des d’aleshores, s’han constatat incoherències en la
descripció de la fita setena; atès que, tanmateix, han estat assignades
coordenades amb el sistema de referència ETRS89 amb precisió submètrica a
totes les fites i al traçat de la línia de terme d’acord amb el Decret 1071/07, de 27
de juliol; i vistos els articles 27 i següents del Decret 244/07, de 6 de novembre;
s’acorda aprovar sense esmenes ni condicions l’esmena a l’acta de les operacions
de delimitació entre els municipis d’Ullastret i Corçà atorgada el dia 16 d’abril
proppassat per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de
Catalunya.
20/13.- Ordres d’Execució (Agència Catalana de l’Aigua): Resolució d’un
Recurs de Reposició.- Vist el Recurs de Reposició interposat el dia 4 de gener del
2012 per l’Agència Catalana de l’Aigua contra l’acord número 123/11, de 27
d’octubre, de la Comissió de Govern d’aquesta Corporació, ordenant a l’Agència
Catalana que, en el termini de tres mesos, executés al seu càrrec exclusiu la neteja
de totes les lleres públiques de la seva titularitat situades en aquest municipi; atès
que la recurrent manifesta en el seu recurs que l’ordre d’execució és imprecisa
perquè no especifica l’estat ni la condició de les lleres ni les raons que justifiquen la
necessitat de la seva neteja, que l’article 28.4 de la Llei 10/01, de 5 de juliol, del Pla
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Hidrològic Nacional, disposa que són les administracions competents en matèria
d’ordenació del territori i urbanisme les que han d’adoptar les mesures necessàries
en les lleres públiques situades en zones urbanes i que el programa de neteja de
lleres que aprova l’Agència Catalana de l’Aigua va incorporant actuacions d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries; atès que el coneixement de l’estat i la
condició de les lleres públiques situades en aquest municipi és una obligació de la
seva titular, l’Agència Catalana de l’Aigua; atès que la fonamentació de l’ordre
d’execució, segons consta en la part expositiva de l’acord, és “el perill objectiu i
manifest d’inundació sobre les finques veïnes”; atès que en les fotografies
incorporades a l’informe emès el dia 20 d’octubre del 2011 pels Serveis Tècnics
Municipals s’observa que la vegetació arbórea i arbustiva existent a l’interior de les
lleres públiques de titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua impedeix la seva
funció de natural de permetre el pas de l’aigua que recollen i, per tant, constitueix
un manifest i objectiu risc d’inundació sobre les finques veïnes que comporta un
manifest i objectiu risc per a la seguretat de persones i béns; i atès que les
disponibilitats pressupostàries de l’Agència Catalana de l’Aigua no poden excusar
el compliment de les seves obligacions com a titular de les lleres públiques
situades en aquest municipi; s’acorda:
PRIMER: Estimar parcialment el Recurs de Reposició interposat el dia 4 de gener
del 2012 per l’Agència Catalana de l’Aigua contra l’acord número 123/11, de 27
d’octubre, de la Comissió de Govern d’aquesta Corporació, ordenant a l’Agència
Catalana que, en el termini de tres mesos, executés al seu càrrec exclusiu la neteja
de totes les lleres públiques de la seva titularitat situades en aquest municipi, en el
sentit de limitar l’ordre d’execució a les lleres públiques situades en sòl no
urbanitzable.
SEGON: Ordenar a l’Agència Catalana de l’Aigua que, en el termini de tres mesos,
executi al seu càrrec exclusiu la neteja de totes les lleres públiques de la seva
titularitat situades en el sòl no urbanitzable d’aquest municipi.
TERCER: Advertir l’Agència Catalana de l’Aigua que, en el supòsit d’incompliment
d’aquesta ordre d’execució, aquesta Corporació podrà optar entre la seva execució
subsidiària, íntegrament a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, o l’atorgament
d’un nou termini d’execució a l’Agència Catalana de l’Aigua amb la imposició
simultània, en aquest supòsit, d’una multa coercitiva per un import d’entre trescents i mil euros.
21/13.- Mapa de Capacitat Acústica: Aprovació.- Vist el Mapa de Capacitat
Acústica d’aquest municipi redactat per la Direcció General de Qualitat Ambiental
de la Generalitat de Catalunya; atès que en aquest document es recullen els usos i
les activitats existents en aquest municipi i es contemplen els instruments
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d’ordenació i de planejament urbanístic vigents en aquest municipi; vista la Llei
16/02, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica; i vist el Decret
176/09, de 10 de novembre, d’aprovació del Reglament de la Llei de Protecció
contra la Contaminació Acústica; s’acorda aprovar sense prescripcions puntuals el
Mapa de Capacitat Acústica d’aquest municipi redactat per la Direcció General de
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
22/13.- Convenis del Consorci Localret (Desenvolupament de Xarxes de
Telecomunicacions): Adhesió.- Vistos els Convenis per al Desenvolupament de
Xarxes de Telecomunicacions atorgats pel Consorci Localret amb la mercantil
Retevisión I SAU, el dia 23 de juliol del 2001, amb la mercantil Cable i Televisió de
Catalunya SAU, el dia 26 de juny del 2002, amb la mercantil Catalana de
Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes SA, el dia 15 de maig del 2003, i
amb la mercantil Telefónica de España SAU, el dia 10 de juny del 2010; i atès que
amb aquests convenis s’estableix un marc de relació entre els operadors i els
municipis per facilitar i optimitzar el disseny, execució, ús i manteniment de les
infrastructures soterrades de telecomunicacions en les noves actuacions
urbanístiques; s’acorda:
PRIMER: Formalitzar l’adhesió d’aquesta Corporació als Convenis per al
Desenvolupament de Xarxes de Telecomunicacions atorgats pel Consorci Localret
amb la mercantil Retevisión I SAU, el dia 23 de juliol del 2001, amb la mercantil
Cable i Televisió de Catalunya SAU, el dia 26 de juny del 2002, amb la mercantil
Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes SA, el dia 15 de
maig del 2003, i amb la mercantil Telefónica de España SAU, el dia 10 de juny del
2010.
SEGON: Autoritzar la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau per
formalitzar aquesta adhesió i, en general, per a la plena executivitat d’aquest
acord.
23/13.- Mocions (Manteniment dels Serveis Socials Locals): Aprovació.- Atès
que en l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local es modifica profundament el règim jurídic dels Serveis Socials Locals; atès
que l’aprovació d’aquest Avantprojecte de Llei comportaria un perjudici objectiu per
als drets individuals i col·lectius, posaria en perill el model actual de convivència,
benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida actual i tindria
greus conseqüències per a la dignitat de les persones més vulnerables, la
convivència cívica i la pau social; i atès que, tanmateix, aquesta Corporació
considera imprescindible mantenir la gestió dels Consells Comarcals per a la
prestació dels Serveis Socials Locals en els municipis de menys de 20.000
habitants; s’acorda interessar al Govern de la Generalitat de Catalunya la
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continuïtat del finançament estatal i autonòmic previst en el Pla Concertat de
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions d’acord amb el
principi de subsidiarietat que estableix l’article 5è del Tractat de la Unió Europea.
En l’apartat de precs i preguntes es tracta l’assumpte següent:
• L’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Bisbal
d’Empordà pel Ple de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, en la sessió
celebrada el dia 30 de juliol del 2013, i el tràmit d’audiència atorgat a aquesta
Corporació.
A un quart i mig 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.

