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ACTA
Corçà, vint-i-set de febrer del dos mil catorze.
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 24 de febrer, 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, Íngrid Mir Bardera,
Conrad Font Verdaguer i Antoni Cabello Reyes.
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Joan Alabau Mas.
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 30 de gener.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
7/2014.- Escut Heràldic (Modificació): Aprovació Provisional.- Vist l’acord
número 28/2013, de 28 de novembre, del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació
inicial de la modificació del blasonament de l’Escut Heràldic del municipi de Corçà;
atès que durant el termini d’informació pública de trenta dies convocat a l’efecte no
s’han presentat reclamacions, al.legacions ni suggeriments de cap mena; 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
provisionalment la modificació del blasonament 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
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corona mural de vila.”
8/2014.- Bandera Municipal (Adopció): Aprovació Provisional.- Vist l’acord
número 29/2013, de 28 de novembre, del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació
inicial de la la Bandera del municipi de Corçà; atès que durant el termini
d’informació pública de trenta dies convocat a l’efecte no s’han presentat
reclamacions, al.legacions ni suggeriments de cap mena; 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
provisionalment 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.”
Prèvia declaració d’urgència, es pren l’acord següent:
9/2014.- Conflictes en Defensa de l’Autonomia Local (Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local):
Interposició.- Vista la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local; atès que aquesta Corporació considera que
aquesta llei lesiona de forma objectiva i manifesta l’autonomia local reconeguda
per la Constitució; vista l’escrit d’interposició de conflicte en defensa de l’autonomia
local davant del Tribunal Constitucional tramesa pel Consell de Governs Locals de
Catalunya; atès que aquesta conflicte serà plantejat per entitats de diverses
Comunitats Autònomes; vistos els articles 75 bis i següents de la Llei Orgànica del
Tribunal Constitucional; i vist l’article 48 de la Llei de Bases de Règim Local;
s’acorda:
PRIMER: Plantejar conflicte en defensa de l’autonomia local davant del Tribunal
Constitucional contra tots els articles i disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
SEGON: Aprovar l’escrit d’interposició de conflicte en defensa de l’autonomia local
davant del Tribunal Constitucional tramesa pel Consell de Governs Locals de
Catalunya incorporat en l’expedient.
TERCER: Sol.licitar dictamen del Consell d’Estat mitjançant el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, delegant expressament la representació d’aquesta
Corporació en l’entitat sol.licitant amb més població de dret.
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QUART: Encomanar la representació d’aquesta Corporació davant del Tribunal
Constitucional, amb el contingut més ampli que en dret sigui possible, en les
actuacions de conflicte en defensa de l’autonomia local contra tots els articles i
disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local i en tots els recursos, incidents i actuacions,
fins i tot executives, que se’n puguin derivar a la Procuradora de Madrid Virginia
Aragón Segura, col.legiada número 1.040 de l’Il.ltre Col.legi de Procuradors de
Madrid, autoritzant expressament la substitució d’aquesta representació a favor
dels Procuradors col.legiats que consideri convenients.
CINQUÈ: Autoritzar la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau per a
l’atorgament de la corresponent escriptura pública d’apoderament per a plets i, en
general, per a la plena executivitat d’aquests acords.
10/2014.- Protocol d’Execució de les Diligències de Llançament en els Partits
Judicials de Catalunya: Aprovació i Gestió.- Vist el Protocol d’Execució de les
Diligències de Llançament en els Partits Judicials de Catalunya atorgat el dia 5 de
juliol del 2013 per la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de
Girona, la Diputació de Lleida, el Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, el
Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya; vist l’oferiment
efectuat pel Consell Comarcal del Gironès per gestionar l’adhesió d’aquest
municipi; i atès que aquesta Corporació té delegada la gestió dels serveis socials al
Consell Comarcal del Baix Empordà; s’acorda:
PRIMER: Aprovar el Protocol d’Execució de les Diligències de Llançament en els
Partits Judicials de Catalunya atorgat el dia 5 de juliol del 2013 per la Generalitat
de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Girona, la Diputació de
Lleida, el Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Consell dels Col·legis
de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya.
SEGON: Encarregar al Consell Comarcal del Baix Empordà la gestió per compte
d’aquesta Corporació de l’adhesió d’aquest municipi al Protocol d’Execució de les
Diligències de Llançament en els Partits Judicials de Catalunya.
TERCER: Encarregar al Consell Comarcal del Baix Empordà la gestió per compte
d’aquesta Corporació de l’execució en aquest municipi del Protocol d’Execució de
les Diligències de Llançament en els Partits Judicials de Catalunya.
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QUART: Autoritzar la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau per a
l’atorgament dels corresponents convenis d’encàrrec de gestió en nom d’aquesta
Corporació i, en general, per a la plena executivitat d’aquests acords.
En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
A dos 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.

