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ACTA
Corçà, vint-i-vuit de novembre 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 25 de novembre,
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,
Conrad Font Verdaguer i Antoni Cabello Reyes.
Excusa la seva assistència la Regidora Sra. Íngrid Mir Bardera.
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, per unanimitat i sense esmenes, l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària celebrada el proppassat dia 24 d’octubre.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
28/13.- Escut Heràldic (Modificació): Aprovació Inicial.- Vista la Resolució d’1
de setembre del 2000 del Director General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya d’aprovació de l’escut heràldic d’aquest municipi amb el blasonament
següent: “Escut caironat: d’or, un cor de gules. Per timbre, una corona mural de
vila”; atès que el municipi de Corçà gaudeix del privilegi de carreratge de Barcelona
des del dia 7 de juny del 1442; atès que els municipis que gaudeixen d’aquest
privilegi tenen dret a utilizar l’escut de la ciutat de Barcelona en llocs públics i a
addicionar al seu propi escut les càrregueds i els esmalts, de forma conjunta, de
l’escut de la ciutat de Barcelona, és a dir, la Senyera i la Creu de Sant Jordi; vist
l’informe de Secretaria; i vistos els articles 18 i següents del Decret 139/2007, de
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26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals
de Catalunya; s’acorda aprovar inicialment la modificació del blasonament actual
de l’escut heràldic del municipi de Corçà pel blasonament següent: “Escut caironat:
d’or, un cor de gules; el peu partit: 1r d’argent, una creu plena de gules; 2n d’or,
quatre pals de gules. Per timbre, una corona mural de vila.”
29/13.- Bandera Municipal (Adopció): Aprovació Inicial.- Vist l’acord número
28/13, de 28 de novembre, del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació inicial de la
modificació del blasonament actual de l’escut heràldic del municipi de Corçà pel
blasonament següent: “Escut caironat: d’or, un cor de gules; el peu partit: 1r
d’argent, una creu plena de gules; 2n d’or, quatre pals de gules. Per timbre, una
corona mural de vila”; atès que la bandera municipal ha d’incorporar els elements
més representatius de l’escut heràldic; i vistos els articles 18 i següents del Decret
139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el
registre d’ens locals de Catalunya; s’acorda aprovar inicialment la bandera del
municipi de Corçà amb la descripció següent: “Bandera apaïsada, de proporcions
dos d’alt per tres de llarg, groga amb el cor vermell de l’escut centrat en la divisòria
entre el segon i el tercer terços verticals, d’alçaria la meitat de l’alçada del drap i
d’amplària 2/5 de l’amplada del drap. Al pal, un triangle, d’alçada 1/3 de l’amplada
del drap, amb la meitat superior groga amb quatre faixes vermelles i amb la meitat
inferior blanca amb una creu plena vermella de braços 1/18 de l’alçada del drap.”
No es presenten proposicions urgents.
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.

