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C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MIERE S
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.
 
Mandat:     
Sessió núm.:    
Caràcter de la sessió:  
Data:     
Hora d’inici:    
Hora d’acabament:  
Lloc:     

 
ASSISTENTS  
 
Alcalde 
 
Sr. Enric Domènech i Mallarach  
 
Regidors/es 
 
Sra. Marta Sasanedas i Estévez   
Sra. Magdalena Reig i Figueras   
Sra. Maria Neus Casals i Cienfuegos
Sr. Josep Rovira i Reig  
Sr. Pere Alsina i Caulas  
 
Excusa la seva absència: 
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova 
 
Secretari Interventor habilitat
 
Sr. Jordi Jové i Perich  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió.
 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI NÀRIA DE DATA 
03.02.2017.  

 
Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 
2017, i se sotmet a aprovació. 
 
La Sra. Casals fa constar que s’absté atès que no va assistir a la sessió del passat 3 
de febrer. 
 
L’acta és aprovada per la resta de membres presents al plenari.   
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MIERE S 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.  

2015-2019 
26 
ordinària  
10 de març de 2017 
20.05 h. 
20.29 h. 
Sala de sessions de la casa consistorial 

Sr. Enric Domènech i Mallarach      Vivim Mieres

Sra. Marta Sasanedas i Estévez       Vivim Mieres
Sra. Magdalena Reig i Figueras       Vivim Mieres
Sra. Maria Neus Casals i Cienfuegos-Jovellanos    Vivim Mieres

    CiU 
     CiU 

Sr. Xavier Soldevila i Vilanova     CiU 

Secretari Interventor habilitat 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Presidència es declara oberta la sessió. 

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI NÀRIA DE DATA 

Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 
sotmet a aprovació.  

La Sra. Casals fa constar que s’absté atès que no va assistir a la sessió del passat 3 

L’acta és aprovada per la resta de membres presents al plenari.    

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

 

Vivim Mieres-CUP-PA 

Vivim Mieres-CUP-PA 
Vivim Mieres-CUP-PA 
Vivim Mieres-CUP-PA 

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI NÀRIA DE DATA 

Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 3 de febrer de  

La Sra. Casals fa constar que s’absté atès que no va assistir a la sessió del passat 3 
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2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQU IP DE GOVERN.
 
L’Alcalde  dóna compte de l’Agenda pública 
transcriu:    
 
6 de febrer. Reunió amb el senyor Jordi Solé, tècnic comercial de l’empresa ICTT.  
8 de febrer. Reunió amb el senyor Joan Solé, cap dels bombers del Pla de l’Estany. 
Tema: estat del dipòsit d’aigua amb hidrant per facilitar les tasques d’extinció 
d’incendis forestals situat al Turó del Roure. 
8 de febrer. Reunió amb les mestres de l’esc
8 de febrer. Reunió amb les entitats del poble. Tema: valoració convocatòria 
subvencions a entitats. 
9 de febrer. Assistència al Consell d’alcaldes.
13 de febrer. Reunió amb la senyora Júlia Corominas. 
13 de febrer. Presentació del carnestoltes a l’escola CEIP Finestres.
14 de febrer. Reunió amb el senyor Josep Rovira. Tema: recàrrec IBI urbana 
habitatges desocupats. 
17 de febrer. Reunió amb el regidor d’esports de l’ajuntament de Sant Miquel de 
Campmajor. Tema: utilització del pavelló per entrenaments de l’equip de futbol de Sant 
Miquel de Campmajor. 
18 de febrer. Assistència al taller de carnestoltes.
18 de febrer. Assistència a la manifestació Casa Nostra és Casa Vostra a Barcelona.
20 de febrer. Reunió amb el seny
21 de febrer. Reunió amb el senyor David Llongarriu, tècnic del Consorci Sigma. 
Tema: clavegueram. 
21 de febrer. Reunió amb el senyor Josep Rossell. 
23 de febrer. Consulta al Registre de la Propietat d’Olot. Tema:
Reserva. 
24 de febrer. Assistència al carnestoltes. 
27 de febrer. Reunió amb el senyor Lluís Valls, representant de la Fundació Bisbe 
Tomàs de Lorenzana. Tema: habitatges Rectoria.
28 de febrer. Reunió amb el senyor Blai Ortiz, sotsinspec
de l’ABS Garrotxa.  
28 de febrer. Reunió amb el senyor Ramon Roig, director general del Grup Clade. 
Tema: gestió municipal del subministrament d’aigua. 
1 de març. Reunió amb la senyora Lídia Fernández, de l’Àrea d’Ocupació Mas les 
Mates. Tema: bases convocatòria prova selecció auxiliar administratiu. 
1 de març. Participació en 
2 de març. Reunió amb el senyor Eduard Llorà i la 
Garrotxa.  
3 de març. Assistència a la comissió informativa del Ple. 
6 de març. Reunió amb els agents forestals. Tema: grip aviària.
6 de març. Reunió amb els senyors Fredi Puig i Albert Testart de l’empresa Congiac. 
Tema: estudi municipalització servei de subministrament aigua municipal.
6 de març. Reunió amb la senyora Júlia Corominas.
7 de març. Reunió amb els alcaldes dels municipis de Sant Miquel de Campmajor i 
Porqueres. Tema: triatló. 
8 de març. Reunió amb el senyor J
8 de març. Reunió amb els tècnics d’ensenyament. Tema: ubicació caldera de 
biomassa. 
8 de març. Assistència als actes amb
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2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQU IP DE GOVERN.

dóna compte de l’Agenda pública  de l’equip de govern, que 

6 de febrer. Reunió amb el senyor Jordi Solé, tècnic comercial de l’empresa ICTT.  
8 de febrer. Reunió amb el senyor Joan Solé, cap dels bombers del Pla de l’Estany. 
Tema: estat del dipòsit d’aigua amb hidrant per facilitar les tasques d’extinció 
d’incendis forestals situat al Turó del Roure.  
8 de febrer. Reunió amb les mestres de l’escola CEIP Finestres. Tema: carnestoltes.
8 de febrer. Reunió amb les entitats del poble. Tema: valoració convocatòria 

9 de febrer. Assistència al Consell d’alcaldes. 
13 de febrer. Reunió amb la senyora Júlia Corominas.  

Presentació del carnestoltes a l’escola CEIP Finestres. 
14 de febrer. Reunió amb el senyor Josep Rovira. Tema: recàrrec IBI urbana 

17 de febrer. Reunió amb el regidor d’esports de l’ajuntament de Sant Miquel de 
ització del pavelló per entrenaments de l’equip de futbol de Sant 

18 de febrer. Assistència al taller de carnestoltes. 
18 de febrer. Assistència a la manifestació Casa Nostra és Casa Vostra a Barcelona.
20 de febrer. Reunió amb el senyor Jordi Mingo. Tema: web Turisme Mieres.
21 de febrer. Reunió amb el senyor David Llongarriu, tècnic del Consorci Sigma. 

21 de febrer. Reunió amb el senyor Josep Rossell.  
23 de febrer. Consulta al Registre de la Propietat d’Olot. Tema: 

24 de febrer. Assistència al carnestoltes.  
27 de febrer. Reunió amb el senyor Lluís Valls, representant de la Fundació Bisbe 
Tomàs de Lorenzana. Tema: habitatges Rectoria. 
28 de febrer. Reunió amb el senyor Blai Ortiz, sotsinspector dels mossos d’esquadra 

28 de febrer. Reunió amb el senyor Ramon Roig, director general del Grup Clade. 
Tema: gestió municipal del subministrament d’aigua.  
1 de març. Reunió amb la senyora Lídia Fernández, de l’Àrea d’Ocupació Mas les 
Mates. Tema: bases convocatòria prova selecció auxiliar administratiu. 

 la tertúlia de Ràdio Olot.  
2 de març. Reunió amb el senyor Eduard Llorà i la senyora Turina Serra de Turisme 

3 de març. Assistència a la comissió informativa del Ple.  
6 de març. Reunió amb els agents forestals. Tema: grip aviària. 
6 de març. Reunió amb els senyors Fredi Puig i Albert Testart de l’empresa Congiac. 

estudi municipalització servei de subministrament aigua municipal.
6 de març. Reunió amb la senyora Júlia Corominas. 
7 de març. Reunió amb els alcaldes dels municipis de Sant Miquel de Campmajor i 

8 de març. Reunió amb el senyor Joan Ariza, comercial de l’empresa Chaper. 
8 de març. Reunió amb els tècnics d’ensenyament. Tema: ubicació caldera de 

de març. Assistència als actes amb motiu del dia de la dona treballadora.
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2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQU IP DE GOVERN. 

que tot seguit es 

6 de febrer. Reunió amb el senyor Jordi Solé, tècnic comercial de l’empresa ICTT.   
8 de febrer. Reunió amb el senyor Joan Solé, cap dels bombers del Pla de l’Estany. 
Tema: estat del dipòsit d’aigua amb hidrant per facilitar les tasques d’extinció 

ola CEIP Finestres. Tema: carnestoltes. 
8 de febrer. Reunió amb les entitats del poble. Tema: valoració convocatòria 

14 de febrer. Reunió amb el senyor Josep Rovira. Tema: recàrrec IBI urbana 

17 de febrer. Reunió amb el regidor d’esports de l’ajuntament de Sant Miquel de 
ització del pavelló per entrenaments de l’equip de futbol de Sant 

18 de febrer. Assistència a la manifestació Casa Nostra és Casa Vostra a Barcelona. 
or Jordi Mingo. Tema: web Turisme Mieres. 

21 de febrer. Reunió amb el senyor David Llongarriu, tècnic del Consorci Sigma. 

 urbanització La 

27 de febrer. Reunió amb el senyor Lluís Valls, representant de la Fundació Bisbe 

tor dels mossos d’esquadra 

28 de febrer. Reunió amb el senyor Ramon Roig, director general del Grup Clade. 

1 de març. Reunió amb la senyora Lídia Fernández, de l’Àrea d’Ocupació Mas les 
Mates. Tema: bases convocatòria prova selecció auxiliar administratiu.  

senyora Turina Serra de Turisme 

6 de març. Reunió amb els senyors Fredi Puig i Albert Testart de l’empresa Congiac. 
estudi municipalització servei de subministrament aigua municipal. 

7 de març. Reunió amb els alcaldes dels municipis de Sant Miquel de Campmajor i 

oan Ariza, comercial de l’empresa Chaper.  
8 de març. Reunió amb els tècnics d’ensenyament. Tema: ubicació caldera de 

motiu del dia de la dona treballadora. 
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10 de març. Reunió amb la senyora Anna Casamitjana, 
Social de la Garrotxa. Tema: subvenció participació ciutadana. 
10 de març. Reunió amb el senyor Rafel Noguer i el senyor Joan Prat. Tema: processó 
dels Dolors.  
 
El Ple en resta assabentat.
 
 
03. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALD IA.   
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia:
 
Resolució número 9/2017 de 27.01.2017 
vehicle abandonat a la via pública i se n’ordena el trasllat a un centre autoritzat de 
tractament de vehicles.         
 
Resolució número 10/2017 de 10.
eNOTUM al Consorci AOC. 
 
Resolució número 11/2017 de 17.02.2017
del Trofeu de primavera de ciclisme d’Olot pel terme municipal el dia 13 de maig.
 
Resolució núm ero 12/2017 de 20.02.2017
serveis de dinamització del parc urbà de salut i de la xarxa d’itineraris saludables del 
municipi a l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. 
 
Resolució número 1 3/2017 de 20.02.2017
a favor de l’AMIPA per a realitzar una rua de carnestoltes pel carrer de Can Caló i la 
zona d’aparcament municipal durant el dia 24 de febrer de 12 a 14 hores. 
 
El Ple en resta assabentat.
 
 
04. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ ALCALDIA 
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
 
No escau. 
 
05. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 
14/2017, DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017, PER LA QUAL S’APROVA LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2016.   
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 14/2017 per la
liquidació del pressupost de l’any 2016. 
 

                                                                                                           

17830  MIERES – amieres@mieres.cat  - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

10 de març. Reunió amb la senyora Anna Casamitjana, tècnica del Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa. Tema: subvenció participació ciutadana.  
10 de març. Reunió amb el senyor Rafel Noguer i el senyor Joan Prat. Tema: processó 

El Ple en resta assabentat. 

03. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALD IA.   

Identificació de l’expedient  

Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia Presidència.  

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, dóna compte al Ple de les 
aprovades per l’Alcaldia: 

Resolució número 9/2017 de 27.01.2017 per la qual es declara residu sòlid un 
vehicle abandonat a la via pública i se n’ordena el trasllat a un centre autoritzat de 

         

Resolució número 10/2017 de 10. 02.2017 per la qual se sol·licita l’alta del servei 
eNOTUM al Consorci AOC.  

Resolució número 11/2017 de 17.02.2017  per la qual s’informa favorablement el pas 
del Trofeu de primavera de ciclisme d’Olot pel terme municipal el dia 13 de maig.

ero 12/2017 de 20.02.2017  per la qual se sol·licita la prestació dels 
serveis de dinamització del parc urbà de salut i de la xarxa d’itineraris saludables del 
municipi a l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. 

3/2017 de 20.02.2017 per la qual s’atorga una llicència demanial 
a favor de l’AMIPA per a realitzar una rua de carnestoltes pel carrer de Can Caló i la 
zona d’aparcament municipal durant el dia 24 de febrer de 12 a 14 hores. 

El Ple en resta assabentat. 

. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ ALCALDIA 
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.  

05. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 
14/2017, DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017, PER LA QUAL S’APROVA LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2016.    

Identificació de l’expedient  

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 14/2017 per la qual s’aprova la 
liquidació del pressupost de l’any 2016.  
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tècnica del Consorci d’Acció 

10 de març. Reunió amb el senyor Rafel Noguer i el senyor Joan Prat. Tema: processó 

03. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALD IA.    

president, dóna compte al Ple de les 

per la qual es declara residu sòlid un 
vehicle abandonat a la via pública i se n’ordena el trasllat a un centre autoritzat de 

per la qual se sol·licita l’alta del servei 

per la qual s’informa favorablement el pas 
del Trofeu de primavera de ciclisme d’Olot pel terme municipal el dia 13 de maig. 

per la qual se sol·licita la prestació dels 
serveis de dinamització del parc urbà de salut i de la xarxa d’itineraris saludables del 
municipi a l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut.  

per la qual s’atorga una llicència demanial 
a favor de l’AMIPA per a realitzar una rua de carnestoltes pel carrer de Can Caló i la 
zona d’aparcament municipal durant el dia 24 de febrer de 12 a 14 hores.  

. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ ALCALDIA 

05. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 
14/2017, DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017, PER LA QUAL S’APROVA LA 

qual s’aprova la 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent Resolució aprovada per l’Alcaldia:
 
“ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de 
desembre de 2016, el resultat següent:
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 
 
1. Exercici en curs  

   
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades 
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes

Operacions de corrent
Operacions de capital

Despeses ordenades 
Pagaments realitzats 
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids 
Obligacions pendents de pagament

2. Exercicis tancats 

 
Obligacions reconegudes pendents 
de pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats 
Obligacions reconegudes pendents 
de pagament al final de l’exercici
 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
 

1. Exercici en curs 

 
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals 
Drets anul·lats 
Drets cancel·lats 
Drets reconeguts nets 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, dóna compte al Ple de la  
següent Resolució aprovada per l’Alcaldia: 

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté, a 31 de 
, el resultat següent: 

1.1. Respecte al pressupost de despeses:  

Pressupost inicial de despeses 
Modificacions de despeses 
Pressupost definitiu de despeses 

 
Despeses compromeses 
Obligacions reconegudes 

Operacions de corrent 248.088,10 

Operacions de capital   37.939,06 

Reintegrament de pagaments 

Obligacions pendents de pagament 

 

Obligacions reconegudes pendents 
de pagament a l’inici de l’exercici 
Rectificació saldo inicial obligacions 

Obligacions reconegudes pendents 
de pagament al final de l’exercici 

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 14.783,20 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 

Pressupost inicial d’ingressos 
Modificacions d’ingressos 
Pressupost definitiu d’ingressos 
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president, dóna compte al Ple de la  

s’obté, a 31 de 

327.129,86 
38.979,69 

366.109,55 
320.972,94 
319.777,02 
286.027,16 

271.865,01 
271.865,01 

621,05 
271.243,96 
14.783,20 

 

22.927,86 

-0,18 
22.927,68 

0,00 

€                              

327.129,86 
38.979,69 

366.109,55 
357.612,27 
21.851,68 

0,00 
335.760,59 
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Operacions de corrent

Operacions de capital

Drets recaptats 
Devolució d’ingressos 
Recaptació líquida 
Drets pendents de cobrament
 
 

2. Exercicis tancats 

 
Drets pendents de cobrament a 
l’inici de l’exercici 
Drets cancel.lats 
Drets recaptats 
Drets pendents de cobrament al 
final de l’exercici 
 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 
 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV...................248.088,10
_______________________________________________________

(a) Operacions corrents
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII
____________________________________________________

(b) Operacions de capital
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VI
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII
___________________________________________________________

 
2. ACTIUS FINANCERS ................................
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX
___________________________________________

3. PASSIUS FINANCERS
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
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de corrent 323.293,48 

Operacions de capital   12.467,11 

Drets pendents de cobrament 

Drets pendents de cobrament a 

Drets pendents de cobrament al 

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 147.934,87 

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

reconeguts nets. Capítols I a V ................................
onegudes netes. Capítols I a IV...................248.088,10

_______________________________________________________

(a) Operacions corrents ........................................................

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ...............................
Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII ...................

____________________________________________________

(b) Operacions de capital .....................................................

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  .....................

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII .............................................
Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................

___________________________________________________________

................................................................

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ...............................................
Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ................................

_____________________________________________________

3. PASSIUS FINANCERS ................................................................

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)..49.733,43

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 
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295.863,91 
17.105,43 

278.758,48 
57.002,11 

148.348,54 

0,00 
56.379,94 
90.932,76 

147.934,87 € 

................................ 323.293,48 
onegudes netes. Capítols I a IV...................248.088,10 

_______________________________________________________ 

........................ 75.205,38 

............................... 12.467,11 
................... 37.939,06 

___________________________________________________________ 

..................... -25.471,95 

.....................  49.733,43 

............. 0,00 
.................................. 0,00 

___________________________________________________________ 

................................. 0,00 

............... 0,00 
.................................... 0,00 

______________ 
......................................  

..49.733,43 
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-  Desviacions positives de finançamen
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4
 
 
1.4. Romanents de crèdit:
 
Els romanents de crèdit totals són de 
següent: 
 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 
1.195,92 €. 
 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/20
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 
34.111,65 € 
 
1. D’impossible incorporació
2. D’incorporació obligatòria
3. Susceptibles d’incorporació
 a. Compromesos ................................
 b. Autoritzats ................................
 c. Retinguts ................................
 d. Disponibles ................................
 
TOTAL ................................
 
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits 
per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats 
al compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, 
amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és 
podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients 
recursos financers: 
 
- Els crèdits que derivin de crèdit

així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim 
trimestre de l’exercici.

- Els crèdits que estiguin compromeses
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats
 
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran 
d’incorporar-se de forma obligatòria.
 
1.5. Romanent de tresoreria:
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Desviacions positives de finançament................................... 
acions negatives de finançament ................................

+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals.....1.299,89

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) .................

1.4. Romanents de crèdit:  

Els romanents de crèdit totals són de 35.307,57 €, el detall dels quals és el 

Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 

Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 

1. D’impossible incorporació ......................................................
2. D’incorporació obligatòria ................................................
3. Susceptibles d’incorporació ........................................... 34

.......................................................... 33
...................................................................

.........................................................................
................................................................

......................................................................... 35

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits 
per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats 

igacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, 
amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és 
podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients 

Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim 
trimestre de l’exercici. 
Els crèdits que estiguin compromeses 
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9) 

ats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran 
se de forma obligatòria. 

1.5. Romanent de tresoreria: 
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t................................... 9.408,66 
.................................. 1.642,60 

.....1.299,89 

................. 43.267,26 

€, el detall dels quals és el 

Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 

04, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 

...................... 0,00 

................ 1.195,92 
34.111,65 
33.749,86 
... 361,79 

......... 0,00 
................................. .....0,00 

35.307,57 

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits 
per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats 

igacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, 
amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és 
podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients 

s extraordinaris i suplements de crèdit, 
així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim 

ats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats 

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran 
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 

AL FINAL DE L’EXERCICI: ....................................................152.097,35
De pressupostos d’ingressos. Exercici 
De pressupostos d’ingressos. 
D’altres operacions no pressupostàries
– Ingressos realitzats p

-CREDITORS PENDENTS D
AL FINAL DE L’EXERCICI 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 
D’altres operacions no pressupostàries
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 

 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA 

A FINALS DE L’EXERCICI 
 
= ROMANENT DE TRESORERIA 
 
- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT
__________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 
 
El Romanent de tresoreria total ascendeix a 
composat per 2.729,74 
afectat, que es correspon amb l’import de les desviacions positives, per 
aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament 
afectat i de 9.382,43 
positiva de 467.634,28
generals. 
 
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha 
obtingut un romanent de Tresoreria
 
1.6. D’acord amb l’article 191.2 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, 
que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària, així com la 
regla 83 de la Instrucció de comptabilitat 
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de 
cobrament que es considerin de difícil o impossible r
compte que s’ha dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament després 
d’haver analitzat els conceptes i l’antiguitat dels mateixos sobre la base de 
càlcul (dels capítols 1 a 3 d’ingressos i seguint la els percentatges 
recomanats per la Sindicatura de Comptes i Tutela Financera de la 
generalitat de Catalunya
 

anys Base de 
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a 

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT  
FINAL DE L’EXERCICI: ....................................................152.097,35

De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent ................................57.002,11
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats ........................90.932,76
D’altres operacions no pressupostàries...........................................4.162,48 

Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva .............................0,00
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT  

AL FINAL DE L’EXERCICI ......................................................131.549,06
De pressupostos de despeses. Exercici corrent ..............................14.783,20
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats ..................
D’altres operacions no pressupostàries .......................................116.765,86

Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ............................0,00

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA  
A FINALS DE L’EXERCICI .....................................................459.198,16

= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:........................................479.746,45

IVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES.................2.729,74
DO DE DUBTÓS COBRAMENT.....................................................9.382,43

__________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS .............467.634,28

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 479.746,45 €, el qual est
2.729,74 € de romanent afectat a despeses amb finançament 

afectat, que es correspon amb l’import de les desviacions positives, per 
aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament 

9.382,43 € de saldos de dubtós cobrament. La diferència 
467.634,28 €, és romanent de tresoreria per a despeses 

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha 
obtingut un romanent de Tresoreria POSITIU. 

amb l’article 191.2 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, 
que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària, així com la 
regla 83 de la Instrucció de comptabilitat model normal, es preveu que
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de 
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en 

s’ha dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament després 
d’haver analitzat els conceptes i l’antiguitat dels mateixos sobre la base de 

(dels capítols 1 a 3 d’ingressos i seguint la els percentatges 
la Sindicatura de Comptes i Tutela Financera de la 

generalitat de Catalunya).  

Base de càlcul % de 
provisió 

Import de provisió
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 continuació: 

FINAL DE L’EXERCICI: ....................................................152.097,35 
corrent ................................57.002,11 

........................90.932,76 
...........................................4.162,48  

endents d’aplicació definitiva .............................0,00 

......................................................131.549,06 
..............................14.783,20 

...............................0,00 
.......................................116.765,86 

............................0,00 

.....................................................459.198,16 

........................................479.746,45 

.................2.729,74 
.....................................................9.382,43 

__________________________________________________________________ 
.............467.634,28 

€, el qual està 
€ de romanent afectat a despeses amb finançament 

afectat, que es correspon amb l’import de les desviacions positives, per 
aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament 

de saldos de dubtós cobrament. La diferència 
€, és romanent de tresoreria per a despeses 

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha 

amb l’article 191.2 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, 
que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària, així com la 

, es preveu que per 
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de 

ecaptació, tenint en 
s’ha dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament després 

d’haver analitzat els conceptes i l’antiguitat dels mateixos sobre la base de 
(dels capítols 1 a 3 d’ingressos i seguint la els percentatges 

la Sindicatura de Comptes i Tutela Financera de la 

Import de provisió 
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2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
 
 
FONAMENTS DE DRET
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per 
a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves 
els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació 
posa de manifest les previsi
previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de 
pagament el 31 de desembre

• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria

 
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes 
previstos a la LGEP. 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les 
seves competències, ajustara
l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Eur
Comptes Nacionals i Regionals
 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, 

de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 

de la LRHL, en matèria de pressupostos.
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10.214,08€ 10 % 
4.247,69€ 30 % 
2.512,43€ 60 % 
1.849,02€ 90 % 
1.660,34€ 100% 
1.206,97€ 100% 

827,61€ 100% 
77,30€  100% 
72,56€ 100% 
70,35€ 100% 

 TOTAL 

FONAMENTS DE DRET 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per 
a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i 
els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació 
posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les 
previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 

ts pendents de cobrament i les obligacions pendents de 
pagament el 31 de desembre 
El resultat pressupostari de l’exercici 
Els romanents de crèdit 
El romanent de tresoreria 

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de 
uladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 

general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes 

Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les 
seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o 
superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Eur
Comptes Nacionals i Regionals.  

5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, 

de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 

de la LRHL, en matèria de pressupostos. 
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1.021,41€ 
1.274,31€ 
1.507,46€ 
1.664,12€ 
1.660,34€ 
1.206,97€ 

827,61€ 
77,30€ 
72,56€ 
70,35€ 

9.382,43€ 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per 
modificacions i 

els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació 
ons inicials, les seves modificacions i les 

previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 

ts pendents de cobrament i les obligacions pendents de 

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de 
uladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 

general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes 

Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les 
n els seus pressupostos al compliment de 

entès com la situació d’equilibri o 
superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 

5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, 

de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
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Per tant,  

RESOLC: 

1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 20
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall i documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós 
2/2004, de la llei 39/88 de hisend
 
2. INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi.
 
3. TRAMETRE una còpia de la liquidaci
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial 
d’Hisenda.”  
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
06. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 
15/2017, DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017, PER LA QUAL S’APROVA LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1, MODALITAT INCORPORA CIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDIT.   
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 15/2017 per la qual s’aprova la 
modificació de crèdit núm. 1, modalitat incorporació de romanents de crèdit.  
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent Resolució aprovada per 
 
“Antecedents 
 
L’informe d’intervenció en relació a l’expedient IR 1/2017 d’incorporació de romanents 
de crèdit de l’exercici 2016.
 
De conformitat amb les facultats que se’m concedeixen i vist l’informe d’intervenció, 
aquesta Alcaldia Presidència,
 
Resolució 
 
El Sr. Enric Domènech i Mallarach, alcalde
conformitat amb les facultats que se’m confereixen.
 
RESOLC: 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit IR 1/2017, d’incorporació de 
romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2016, per un import total de TRENTA
CINC MIL TRES-CENTS SET AMB CINQUANTA
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la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall i documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós 
2/2004, de la llei 39/88 de hisendes locals. 

el Ple en la primera sessió que hi hagi. 

una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
ritorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial 

El Ple en resta assabentat.  

06. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 
15/2017, DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017, PER LA QUAL S’APROVA LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1, MODALITAT INCORPORA CIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDIT.    

Identificació de l’expedient  

solució d’Alcaldia núm. 15/2017 per la qual s’aprova la 
modificació de crèdit núm. 1, modalitat incorporació de romanents de crèdit.  

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, dóna compte al Ple de la  
següent Resolució aprovada per l’Alcaldia: 

L’informe d’intervenció en relació a l’expedient IR 1/2017 d’incorporació de romanents 
de crèdit de l’exercici 2016. 

De conformitat amb les facultats que se’m concedeixen i vist l’informe d’intervenció, 
cia, 

c Domènech i Mallarach, alcalde-president de l’Ajuntament de Mieres, de 
conformitat amb les facultats que se’m confereixen. 

Primer.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit IR 1/2017, d’incorporació de 
e crèdit del pressupost de l’exercici 2016, per un import total de TRENTA

CENTS SET AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (35.307,57 
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, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall i documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós 

ó del pressupost a la Delegació 
ritorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial 

06. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 
15/2017, DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017, PER LA QUAL S’APROVA LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1, MODALITAT INCORPORA CIÓ DE 

solució d’Alcaldia núm. 15/2017 per la qual s’aprova la 
modificació de crèdit núm. 1, modalitat incorporació de romanents de crèdit.   

president, dóna compte al Ple de la  

L’informe d’intervenció en relació a l’expedient IR 1/2017 d’incorporació de romanents 

De conformitat amb les facultats que se’m concedeixen i vist l’informe d’intervenció, 

president de l’Ajuntament de Mieres, de 

Primer.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit IR 1/2017, d’incorporació de 
e crèdit del pressupost de l’exercici 2016, per un import total de TRENTA-

SET CÈNTIMS (35.307,57 €), que 
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es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, que 
s’incorporaran a l’estat de despeses
figura a l’expedient administratiu.
 
Segon. Incorporar al pressupost del 2017, amb efectes de data 1 de gener, els 
romanents de crèdit procedents de l’exercici de
aplicació econòmica que figura a continuació:
 

ROMANENTS EXERCICI 2016  A INCORPORAR EXERCICI 2017

 
DESPESES 
 

Org Progr. Cap. Econ. 

0 151 2 22706 REDACCIÓ DE PROJECTES I ALTRES TREBALLS TÈCNICS

0 155 2 22199 MATERIAL BRIGADA D’OBRES

0 161 2 22101 CONSUM D’AIGUA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

0 1621 2 210004 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS

0 1621 2 22700 RECOLLIDA RESIDUS

0 1623 2 22700 TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

0 163 2 21001 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

0 165 2 22100 CONSUM ELÈCTRIC

0 1721 2 21002 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS

0 312 2 22699 DESPESES DE SANITAT

0 340 2 22609 ACTIVITATS ÀREA 

0 342 2 22608 DESPESES PROMOCIÓ TURÍSTICA

0 454 2 21005 MANTENIMENT XARXA DE SENDERS

0 920 2 21200 MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

0 920 2 21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGE

0 920 2 21400 MANTENIMENT DE VEHICLES

0 920 2 22000 DESPESES D’OFICINA

0 920 2 22001 PREMSA. REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

0 920 2 22200 COMUNICACIONS: TELEFONIA I CORRESPONDÈNCIA

0 920 2 22699 ALTRES DESPESES 

0 920 2 22707 SERVEIS DE GESTIÓ (TREBALLS GESTORIA)

Total  capítol 2   

  

0 231 4 48005 ATENCIONS SOLIDÀRIES

0 920 4 48000 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS

0 943 4 46500 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

Total  capítol 4   

  

0 130 6 60902 MILLORA VISIBILITAT CARRER CAN CALÓ

0 133 6 60901 SENYALITZACIÓ VIÀRIA

                                                                                                           

17830  MIERES – amieres@mieres.cat  - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, que 
s’incorporaran a l’estat de despeses del pressupost d’enguany, segons el detall que 
figura a l’expedient administratiu. 

Segon. Incorporar al pressupost del 2017, amb efectes de data 1 de gener, els 
romanents de crèdit procedents de l’exercici del 2016, segons detall per programa i 

econòmica que figura a continuació: 

 
 

ROMANENTS EXERCICI 2016  A INCORPORAR EXERCICI 2017
 

ROMANENTS DE CRÈDIT 

Descripció 

 

REDACCIÓ DE PROJECTES I ALTRES TREBALLS TÈCNICS 

MATERIAL BRIGADA D’OBRES 

CONSUM D’AIGUA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 

RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS 

RECOLLIDA RESIDUS 

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 

MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS 

CONSUM ELÈCTRIC 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS 

DESPESES DE SANITAT 

ACTIVITATS ÀREA D’ESPORTS 

DESPESES PROMOCIÓ TURÍSTICA 

MANTENIMENT XARXA DE SENDERS 

MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 

MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGE 
MANTENIMENT DE VEHICLES 

DESPESES D’OFICINA 

PREMSA. REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 

COMUNICACIONS: TELEFONIA I CORRESPONDÈNCIA 

ALTRES DESPESES DIVERSES 

SERVEIS DE GESTIÓ (TREBALLS GESTORIA) 

ATENCIONS SOLIDÀRIES 

TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 

MILLORA VISIBILITAT CARRER CAN CALÓ 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
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es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, que 
del pressupost d’enguany, segons el detall que 

Segon. Incorporar al pressupost del 2017, amb efectes de data 1 de gener, els 
2016, segons detall per programa i 

ROMANENTS EXERCICI 2016  A INCORPORAR EXERCICI 2017  

TOTAL 

 11.156,30

414,96

92,02

217,80

842,99

733,48

403,54

1.561,86

1.275,14

684,15

101,20

544,50

400,00

2.917,60

286,36

76,31

162,08

1.255,56

503,74

738,89

105,96

24.474,44

235,84

60,00

1.548,59

1.844,43

361,79

1.968,97
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0 135 6 60905 VALLAT DIPÒSIT D’AIGUA

0 1721 6 62206 ACTUACIONS  PAES

0 334 6 60903 ADQUISICIÓ CARTELLERES

Total capítol 6   

 
 
INGRESSOS 
 

Org. Progr.  Cap. Econ.  

0  8 87000 

Total capítol 8  

 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
07. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
(CONSTRUIR I COL·LOCAR REIXA)  ADJUDICATS A 
MANTENIMENTS SL. 
 
Identificació de l’expedient
 
Proposta relativa a la resolució d’un contracte menor.
 
Antecedents 
 
Mitjançant Resolució número 31/16 de 05.05.2016,  l’Ajuntament va adjudicar un 
contracte menor a favor de l’empresa GESTIONS I REFORMES I MANTENIMENTS 
SL,  consistent en la construcció i 
 
En data d’avui els treballs no s’han realitzat, sense que s’hagi comunicat a 
l’Ajuntament cap incidència o causa que hagi impossibilitat realitzar
contractades.  Davant l’incompliment de la prestació per inexecució,  l’A
vist en la necessitat d'iniciar un expedient de Resolució i extinció del contracte
estableix l'article 223.g) del TRLCSP i amb els efectes que s'estableixen a l'article 225. 

Aquest inici d’expedient va ser comunicat a l’empresa proveïdora, atorgant
termini de cinc dies hàbils per tal que presentin al·legacions o reclamacions als 
esmentats acords. 
 
En data d’avui s’ha rebut una resposta del representant de l’empresa manifestant que 
no ha pogut realitzar l’encàrrec per motius personals i demana la pos
executar-ho en la major brevetat possible.  
 
L’Ajuntament entén que l’interessat va ser requerit en diverses ocasions i que malgrat 
hagi al·legat motius personals el cert és que reconeix explícitament el seu 
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VALLAT DIPÒSIT D’AIGUA 

ACTUACIONS  PAES 

ADQUISICIÓ CARTELLERES 

TOTAL 

 
ROMANENTS DE CRÈDIT 

 
 

 Descripció  

 Romanent de tresoreria 

 

TOTAL 
 

El Ple en resta assabentat.  

07. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ- EXTINCIÓ D’UN CONTRACTE MENOR 
LOCAR REIXA)  ADJUDICATS A GESTIONS I REFORMES I 

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a la resolució d’un contracte menor. 

Mitjançant Resolució número 31/16 de 05.05.2016,  l’Ajuntament va adjudicar un 
contracte menor a favor de l’empresa GESTIONS I REFORMES I MANTENIMENTS 
SL,  consistent en la construcció i col·locació d’una reixa per cobrir un desaigua. 

data d’avui els treballs no s’han realitzat, sense que s’hagi comunicat a 
l’Ajuntament cap incidència o causa que hagi impossibilitat realitzar

Davant l’incompliment de la prestació per inexecució,  l’A
la necessitat d'iniciar un expedient de Resolució i extinció del contracte

estableix l'article 223.g) del TRLCSP i amb els efectes que s'estableixen a l'article 225. 

Aquest inici d’expedient va ser comunicat a l’empresa proveïdora, atorgant
termini de cinc dies hàbils per tal que presentin al·legacions o reclamacions als 

una resposta del representant de l’empresa manifestant que 
no ha pogut realitzar l’encàrrec per motius personals i demana la possibilitat de poder 

ho en la major brevetat possible.   

L’Ajuntament entén que l’interessat va ser requerit en diverses ocasions i que malgrat 
hagi al·legat motius personals el cert és que reconeix explícitament el seu 
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2.962,08

1.195,92

2.499,94

8.988,70

35.307,57

TOTAL 

 

35.307,57 

35.307,57 

35.307,57 

EXTINCIÓ D’UN CONTRACTE MENOR 
GESTIONS I REFORMES I 

Mitjançant Resolució número 31/16 de 05.05.2016,  l’Ajuntament va adjudicar un 
contracte menor a favor de l’empresa GESTIONS I REFORMES I MANTENIMENTS 

cobrir un desaigua.   

data d’avui els treballs no s’han realitzat, sense que s’hagi comunicat a 
l’Ajuntament cap incidència o causa que hagi impossibilitat realitzar les prestacions 

Davant l’incompliment de la prestació per inexecució,  l’Ajuntament s’ha 
la necessitat d'iniciar un expedient de Resolució i extinció del contracte tal com 

estableix l'article 223.g) del TRLCSP i amb els efectes que s'estableixen a l'article 225.  

Aquest inici d’expedient va ser comunicat a l’empresa proveïdora, atorgant-los un 
termini de cinc dies hàbils per tal que presentin al·legacions o reclamacions als 

una resposta del representant de l’empresa manifestant que 
sibilitat de poder 

L’Ajuntament entén que l’interessat va ser requerit en diverses ocasions i que malgrat 
hagi al·legat motius personals el cert és que reconeix explícitament el seu 
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incompliment i per tant el c
indemnització per cap de les dues parts.
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 223.g), 225 i 293 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector púb
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
 
1. Resoldre i extingir per incompliment de les condicions del contracte imputable al 
contractista, el següent contracte menor adjudicat per Resoluc
31/2016 de data 5 de maig de 2016.  
 

empresa 

 
GESTIONS I REFORMES 
I MANTENIMENTS SL 
Avda. Paisos Catalans 56 
Baixos 17820 Banyoles 
NIF: B17714320 

col

 
 
2. Anul·lar l’autorització de despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
compromeses. 
 
3. Comunicar-ho als interessats
 
La proposta és aprovada per 
 
 
 
08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors 
 
Antecedents 

Es consideren contractes menors els contractes d’un import 
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres 
contractes. 

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest de la factura corr
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi 
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
que estableix la llei de contractes del sector p
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incompliment i per tant el contracte és susceptible de ser resolt sense 
indemnització per cap de les dues parts. 

Articles 223.g), 225 i 293 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde- president, proposa al Ple l’adopció del

1. Resoldre i extingir per incompliment de les condicions del contracte imputable al 
contractista, el següent contracte menor adjudicat per Resolució d’Alcaldia número 
31/2016 de data 5 de maig de 2016.   

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Construir i 
col·locar reixa  

163 21001 
Manteniment vies 
públiques parcs i 

jardins 

Preu base

IVA 

Total 

2. Anul·lar l’autorització de despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries 

ho als interessats 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.  

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors  

Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, 
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres 

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.  Aquests contractes es 
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi 
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
que estableix la llei de contractes del sector públic.   
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ontracte és susceptible de ser resolt sense dret a 

Articles 223.g), 225 i 293 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Resoldre i extingir per incompliment de les condicions del contracte imputable al 
ió d’Alcaldia número 

import autoritzat 

Preu base 333,50 € 

  70,04 € 

403,54 € 

2. Anul·lar l’autorització de despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries 

inferior a 50.000 euros, 
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres 

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
esponent.  Aquests contractes es 

poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi 
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
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Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 
pròrroga. 
 
Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 
la contractació que es proposa.  
 
El secretari interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de 
l’aplicació que s’indica.   
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.   
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar els següents contractes menors:   
 
 
Serveis 
 

empresa concepte

ENTRENAMENTS 
FUNCIONALS, SL 
Av. Paluzie, 3 
17800 OLOT 
B55161665 

8 Sessions 
dinamització parc 
de salut abril

 
 

empresa concepte

GURNI DESIGN 
Passeig General 
Estartús, 63 
St. Privat Bas  
77913286G 

Disseny campanya 
comunicativa 

pressupostos 
participatius

GIROPROTEC 
Carles Ribas i 
Bracons, 31 
17007 Girona 
B17862897 

Tractament 
preventiu contra 

mosquit tigre

ASPY Prevención 
SLU. 
Avda. Diagonal, 618 
2ª planta 
08021 Barcelona 

Servei de prevenció 
aliè –

la salut 
(contracte agregat 

amb Consell 
Comarcal de la 

Garrotxa).

                                                                                                           

17830  MIERES – amieres@mieres.cat  - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 

Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 
la contractació que es proposa.   

interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de 

Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.    

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Aprovar els següents contractes menors:    

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

8 Sessions 
dinamització parc 
de salut abril-juny 

925 22606  
Tallers 

Preu 
màxim 

IVA 

Total  

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Disseny campanya 
comunicativa 

procés 
pressupostos 
participatius 

920.24000 
Gestió procés 

participatiu 

Preu base

IVA 

Total  

Tractament 
preventiu contra 

mosquit tigre 

312.22699 
Despeses de sanitat 

Preu base

IVA 

Total  

Servei de prevenció 
– vigilància de 

la salut - 2017. 
(contracte agregat 

amb Consell 
Comarcal de la 

Garrotxa). 

920 227 07  
Serveis de gestió  

Preu 
màxim 

IVA 

Total  
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Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 

Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 

interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de 

/2011, de 14 de novembre, pel qual 

president, proposa al Ple l’adopció del 

import autoritzat 

 
280,00 € 

58,80 € 

338,80 € 

import autoritzat 

Preu base 638,00 € 

133,98 € 

771,98 € 

Preu base 750,00 € 

157,50 € 

907,50 € 

 
315,00 € 

66,15 € 

381,15 € 
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ECA, SL 
Ctra. Barcelona, 417 
17003 Girona 
B08658601 

Inspecció periòdica 
ascensor edifici 

ajuntament

CATERING 
VILANOVA, SL 
C/ Illa Fuerteventura, 
3 
17007 Girona 
B17750746 

Dinar festa vellesa
Menú adult

CATERING 
VILANOVA, SL 
C/ Illa Fuerteventura, 
3 
17007 Girona 
B17750746 

Dinar festa 
Menú infantil

 
Obres 
 

empresa 

 
CINSTALL 
C/ Barcelona, 95 
17820 Banyoles 
77914524T 

TIVAMA SERVICIOS 
GENERALES, SL 
Pau Casals, 20 
17001 GIRONA 
B17451634 

col·locar reixa 
per desaigua i 
xapa inferior 

 
 
Subministraments 
 

empresa 

 
HAPPYLUDIC 
PLAYGROUND & 
URBAN EQUIPMENT, 
SL 
Camí Fontseré, Nau 4 
08510 LES MASIES DE 
RODA 
B63768550 

Adquisició 3 
miralls millora 

visibilitat c/ Can 
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Inspecció periòdica 
ascensor edifici 

ajuntament 

920 212 00  
Manteniment 

d’edificis i 
instal·lacions 

Preu base

IVA 

Taxa 

Total  

Dinar festa vellesa 
Menú adult 

338 22609   
Activitats i material 

àrea de cultura  

Preu per 
persona

IVA 

Total  

Dinar festa vellesa 
Menú infantil 

338 22609   
Activitats i material 

àrea de cultura  

Preu per 
persona

IVA 

Total  

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Actuacions 
PAES – 

substitució 
lluminàries 
ajuntament 

2016.1721.62206 
Actuacions PAES 

Preu base

IVA 

Total 

Construir i 
col·locar reixa 
per desaigua i 
xapa inferior 

passera 

1721 21002 
Conservació i 
manteniment 

d’espais públics 

Preu base

IVA 

Total 

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Adquisició 3 
miralls millora 

visibilitat c/ Can 
Caló 

2016.130.60902 
Millora visibilitat c/ 

Can Caló 

Preu base

IVA 

Total 
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Preu base 104,00 € 

21,84 € 

10,50 € 

136,34 € 

Preu per 
persona 

12,00 € 

1,20 € 

13,20 € 

Preu per 
persona 

10,00 € 

1,00 € 

11,00 € 

import autoritzat 

Preu base 988,36 € 

207,56 € 

1.195,92 € 

Preu base 1.366,00 € 

286,86 € 

1.652,86 € 

import autoritzat 

Preu base 299,00 € 

62,79 € 

361,79 € 
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2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a 
l’expedient i es procedeixi, si s’escau, a aprovar
pressupostàries compromeses.  
 
3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
documentació necessària en relació als contractes de serveis.  
 
4. Comunicar-ho als interessats. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
09. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Identificació de l’expedient 
 
Antecedents 
 
El secretari interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 14.263,18 euros. Les esmentades 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa 
legalment adquirits.  
 
Fonaments de dret 
Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.   
 
Articles 185  i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1. Aprovar el reconeixement de les següents factures: 
 
N. 

Registre PROVEÏDOR 

2017/50 

Fusteria 

Salvador 

Serra 

Canviar dos panys portes 

escola CEIP Finestres

2017/51 

Bilbao Cia. 

Anma de 

Seguros 

Assegurança Ajuntament 

14S2017

2017/52 ACM Quota 2017

2017/53 

Telefónica de 

España, SAU 

Mòbils 18

2017

2017/54 

Pintures 

Bramon, SL 

Manteniment jocs zona 

esbarjo aparcament municipal

2017/55 

Consell 

Comarcal de 

la Garrotxa 

Servei secretaria intervenció 

gener 2017
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2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a 
l’expedient i es procedeixi, si s’escau, a aprovar-la a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries compromeses.   

3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,  per signar la 
documentació necessària en relació als contractes de serveis.   

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

09. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES  

Identificació de l’expedient  

interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 14.263,18 euros. Les esmentades 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa 

Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.    

Articles 185  i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
de la Llei d’Hisendes Locals.  

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple municipal, 
que adopti l’acord següent: 

1. Aprovar el reconeixement de les següents factures:  

CONCEPTE 
 

APLICACIÓ 

Canviar dos panys portes 

escola CEIP Finestres 2017 920 21200

Assegurança Ajuntament 

14S2017 2017 920 22400

Quota 2017 2017 920 48000

Mòbils 18-12-2016 a 17-01-

2017 2017 920 22200

Manteniment jocs zona 

esbarjo aparcament municipal 2017 1721 21002

Servei secretaria intervenció 

gener 2017 2017 920 25001

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a 
la a càrrec de les aplicacions 

esident,  per signar la 

interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 14.263,18 euros. Les esmentades 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa 

Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

Articles 185  i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

president, proposa al Ple municipal, 

 IMPORT 

21200 449,15 

22400 337,02 

48000 154,00 

22200 48,40 

21002 122,20 

25001 897,21 
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2017/56 

Carmen Ribas 

Buyo 

Servei procurador tramitació 

recurs M. Dolors 

Planadecursach Viñas

2017/57 

Bassols 

Energia 

Comercial, SL 

Subministrament elèctric zona 

esportiva 01

2017

2017/58 

Assessoria 

Pagès, SL Honoraris gener 2017

2017/59 

Comercial i 

Servei 

Porqueres, SL Productes higiènics

2017/60 

Comercial i 

Servei 

Porqueres, SL 

Aparells aire calent asseca

mans ajuntament i centre 

2017/61 

Sistemas 

digitales 

Corporate, SL 

Manteniment copiadora 08

a 08

2017/62 

Consell 

Comarcal de 

la Garrotxa Conveni Pla de viatgers 2016

2017/63 

Consell 

Comarcal de 

la Garrotxa 

Dinamització sociocultural 

desembre 2016

despeses planificació i 

coordinació projecte

2017/64 

Apunt Serveis 

- Jordi Mingo 

Hosting i domini web Turisme 

Mieres 2017

2017/65 

Entrenaments 

Funcionals, SL 

Sessions dinamització parc de 

salut gener 2017

2017/66 Sorea, SA Canon aigua consultori 4T2016

2017/67 

Consell 

Comarcal de 

la Garrotxa 

Disciplina urbanística gener 

2017

2017/68 

Consell 

Comarcal de 

la Garrotxa 

Assessorament urbanístic 

gener 2017

2017/69 

Consell 

Comarcal de 

la Garrotxa 

Implementació comptabilitat 

energètica

2017/70 

Detall Agustí 

1876, SL 

Material instal·lació 

aire calent asseca

ajuntament i centre cívic

2017/71 Sorea, SA Canon aigua escoles 4T2016

2017/72 Introsoft, SL Reparació instal·lació wifi

2017/73 

Lith 

Gràfiques, SL 

Impressió revista Roca de 

Migdia núm. 2 i disseny gràfic 

revista

2017/74 

Consell 

Comarcal de 

Tractament deixalles gener 

2017
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Servei procurador tramitació 

recurs M. Dolors 

Planadecursach Viñas 2017 920 22707

Subministrament elèctric zona 

esportiva 01-12-2016 a 31-01-

2017 2017 165 22100

Honoraris gener 2017 2017 920 22707

Productes higiènics 2017 920 22110

Aparells aire calent asseca 

mans ajuntament i centre cívic 2016 920 21200

Manteniment copiadora 08-01 

a 08-02-17 2017 920 21300

Conveni Pla de viatgers 2016 2016 920 22699

Dinamització sociocultural 

desembre 2016-gener 2017 i 

despeses planificació i 

coordinació projecte 2017 169 25004

Hosting i domini web Turisme 

Mieres 2017 2017 432 22608

Sessions dinamització parc de 

salut gener 2017 2017 925 22606

Canon aigua consultori 4T2016 2016 161 22101

Disciplina urbanística gener 

2017 2017 150 25002

Assessorament urbanístic 

gener 2017 2017 150 25002

Implementació comptabilitat 

energètica 2017 150 25002

Material instal·lació aparells 

aire calent asseca mans edificis 

ajuntament i centre cívic 2017 155 22199

Canon aigua escoles 4T2016 2016 161 22101

Reparació instal·lació wifi 2017 920 21600

Impressió revista Roca de 

Migdia núm. 2 i disseny gràfic 

revista 2016 920 22001

Tractament deixalles gener 

2017 2017 1623 22700

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

22707 176,69 

22100 9,95 

22707 107,02 

22110 32,90 

21200 359,37 

21300 108,34 

22699 20,75 

25004 1.820,78 

22608 302,50 

22606 169,40 

22101 15,88 

25002 287,10 

25002 346,59 

25002 144,00 

22199 22,05 

22101 37,94 

21600 129,47 

22001 1.226,16 

22700 746,25 
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la Garrotxa 

2017/75 

Consell 

Comarcal de 

la Garrotxa Recollida deixalles gener 

2017/76 

Consorci 

d'Acció Social 

de la 

Garrotxa 

Taller de memòria curs 2016

2017

2017/77 Olot-Net, SL Neteja clavegueram

2017/78 

Entrenaments 

Funcionals, SL 

Sessions dinamització 

salut febrer 2017

2017/79 

Telefónica de 

España, SAU Telèfons fixos març 2017

2017/80 

Consell 

Comarcal de 

la Garrotxa 

Servei secretaria intervenció 

febrer 2017

2017/81 

Novelec 

Garrotxa, SL Bombetes

2017/82 

Telefónica de 

España, SAU Mòbils 18

2017/83 

Som Energia, 

SCCL 

Subministrament elèctric 

ajuntament 26

2017/84 

Som Energia, 

SCCL 

Subministrament elèctric 

escoles 26

2017/85 

Som Energia, 

SCCL 

Subministrament elèctric 

enllumenat públic 26

03

2017/86 

Som Energia, 

SCCL 

Subministrament elèctric 

consultori 26

2017/87 

Som Energia, 

SCCL 

Subministrament elèctric zona 

esportiva 30

2017/88 

Bassols 

Energia 

Comercial, SL 

Subministrament elèctric 

fotovoltaica zona esportiva 31

01 a 28

2017/89 

Jaume Martí 

Llensa Desmuntar llums i arbre Nadal

2017/90 

Jaume Martí 

Llensa 

Avaria enllumenat públic Sant 

Pere, programar rellotge 

il·luminació església i 

calefacció consultori

2017/91 

Bilbao Cia. 

Anma de 

Seguros Assegurança Consultori

2017/92 

Sistemas 

digitales 

Corporate, SL 

Manteniment copiadora 08

a 08

  

  

Esclatoil Benzina màquines i cotxe

Correos y Enviaments cartes febrer 2017
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Recollida deixalles gener 2017 2017 1621 22700

Taller de memòria curs 2016-

2017 2017 925 22606

Neteja clavegueram 2017 160 21003

Sessions dinamització parc de 

salut febrer 2017 2017 925 22606

Telèfons fixos març 2017 2017 920 22200

Servei secretaria intervenció 

febrer 2017 2017 920 25001

Bombetes 2017 165 21301

Mòbils 18-01 a 17-02-17 2017 920 22200

Subministrament elèctric 

ajuntament 26-01 a 02-03-17 2017 165 22100

Subministrament elèctric 

escoles 26-01 a 02-03-17 2017 165 22100

Subministrament elèctric 

enllumenat públic 26-01 a 02-

03-17 2017 165 22100

Subministrament elèctric 

consultori 26-01 a 02-03-17 2017 165 22100

Subministrament elèctric zona 

esportiva 30-01 a 01-03-17 2017 165 22100

Subministrament elèctric 

fotovoltaica zona esportiva 31-

01 a 28-02-17 2017 165 22100

Desmuntar llums i arbre Nadal 2017 165 21301

Avaria enllumenat públic Sant 

Pere, programar rellotge 

il·luminació església i 

calefacció consultori 2017 165 21301

Assegurança Consultori 2017 920 22400

Manteniment copiadora 08-02 

a 08-02-2017 2017 920 21300

Benzina màquines i cotxe 2017 920 22103

Enviaments cartes febrer 2017 2017 920 22200

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

22700 810,97 

22606 630,00 

21003 622,60 

22606 169,40 

22200 191,18 

25001 897,21 

21301 25,00 

22200 48,40 

22100 234,76 

22100 274,77 

22100 331,01 

22100 146,36 

22100 323,49 

22100 4,67 

21301 307,95 

21301 268,23 

22400 330,56 

21300 108,34 

22103 50,00 

22200 106,70 
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Telégrafos, SA 

Dolors Caulas 

Casellas  

Quilometratge març 2015 

febrer 2016

Sopar joves i berenar dia de la dona 

  

Despeses material tallers

  

 

Esclatoil Benzina màquines i cotxe

 

  

 

 

TOTAL   

 
 
2. Que es procedeixi a ordenar el pagament de les obligacions reconegudes per part 
de l’Alcalde President, a càrrec de les aplicacions pressupostàries compromeses.  
 
3. Comunicar-ho als interessats. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUE S. 

 
10.1  Règim de comunicació prèvia. 
 
Antecedents 
  
En data 14.02.2017, RE 1
actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives a una 
reforma parcial del bany de l’habitatge del carrer 
 
Consta a l’expedient informe favorable de data 17.02.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  
tècnic municipal.   
 
També consta a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1. Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
amb la  documentació presentada pel senyor 
04/2017):   
 
Domicili /emplaçament 
Tipus d’obres  
Pressupost d’execució 

 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra
50 €. 
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Quilometratge març 2015 - 

febrer 2016 2017 920 23020

Sopar joves i berenar dia de la dona  

2017 339 22609

Despeses material tallers 

2017 925 22606

Benzina màquines i cotxe 2017 920 22103

          

2. Que es procedeixi a ordenar el pagament de les obligacions reconegudes per part 
President, a càrrec de les aplicacions pressupostàries compromeses.  

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUE S. 

10.1  Règim de comunicació prèvia.  

En data 14.02.2017, RE 1-2017-000095-1, el senyor Miquel Noguer Codony
va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives a una 

reforma parcial del bany de l’habitatge del carrer Can Caló 5.   

Consta a l’expedient informe favorable de data 17.02.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

onsta a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari interventor. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
amb la  documentació presentada pel senyor Miquel Noguer Codony

Can Caló 5 
Reforma parcial del bany 
2.500,00 euros 

2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos: 

Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12):   

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

23020 126,72 

22609 76,03 

22606 57,71 

22103 50,00 

  

14.263,18 

2. Que es procedeixi a ordenar el pagament de les obligacions reconegudes per part 
President, a càrrec de les aplicacions pressupostàries compromeses.   

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUE S.  

Miquel Noguer Codony, que 
va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives a una 

Consta a l’expedient informe favorable de data 17.02.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

terventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
Codony (expedient 

menor (Ordenança fiscal número 12):   
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- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 71,25 €. 
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
 
La proposta és aprovada per 
 
 
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORAC IÓ CULTURAL 
AMB LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU QUE TÉ PER OBJEC TE 
PORTAR A TERME EL PROJECTE ANOMENAT “
 
Antecedents 
 
El LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal finalitat de 
la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i 
la potenciació de la cultura musical operística a tot el territori de Catalun

 
El LICEU promou el projecte “Liceu a la fresca”, que es tracta d’una iniciativa que té 
per finalitat posar l’òpera a l’abast de tothom, sense limitacions econòmiques ni 
geogràfiques. 

L’Ajuntament de Mieres, conscient de la importància i la generalit
activitats artístiques i de la cultura, està interessat 
endegada per la Fundació del Gran Teatre del LICEU a fi de fer arribar l’òpera a tots 
els ciutadans del municipi que hi estiguin interessat
 
El LICEU es compromet a d
G.Verdi programada pel dia 21 de juliol de 2017, i enregistrar
s’emetrà en diferit l’enregistrament de la funció, en alta definició, a través del canal 33 
de Televisió de Catalunya i l’Ajuntament podrà agafar 
 
L’Ajuntament, per la seva banda com a organitzador de la projecció en el municipi, es 
compromet a tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte 
en un indret del seu municipi que decidirà, obert a tota la ciutadania i sense cobrar 
preu d’entrada, i instal·lar una infraestructura a l’emplaçament escollit i aportar el 
material de vídeo i àudio necessaris per
assumeix en virtut del conveni.   

Amb aquesta finalitat, ambdues institucions 
col·laboració cultural per poder portar a terme l’esmentada activitat,
que el conveni té caràcter gratuït atès que cada part assumirà el cost de la seva 
col·laboració sense que pugui repercutir a l’altra cap
 
Fonaments de dret 
 
Disposició addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
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Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 

3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.

La proposta és aprovada per unanimitat.    

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORAC IÓ CULTURAL 
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU QUE TÉ PER OBJEC TE 

PORTAR A TERME EL PROJECTE ANOMENAT “ LICEU A LA FRESCA”

El LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal finalitat de 
la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i 
la potenciació de la cultura musical operística a tot el territori de Catalun

El LICEU promou el projecte “Liceu a la fresca”, que es tracta d’una iniciativa que té 
per finalitat posar l’òpera a l’abast de tothom, sense limitacions econòmiques ni 

L’Ajuntament de Mieres, conscient de la importància i la generalització creixent de les 
activitats artístiques i de la cultura, està interessat a tornar a participar en la iniciativa 
endegada per la Fundació del Gran Teatre del LICEU a fi de fer arribar l’òpera a tots 
els ciutadans del municipi que hi estiguin interessats, de forma gratuïta.

El LICEU es compromet a dur a terme la representació de la funció de “Il trovatore” de 
programada pel dia 21 de juliol de 2017, i enregistrar-la.  El mateix dia, 

s’emetrà en diferit l’enregistrament de la funció, en alta definició, a través del canal 33 
de Televisió de Catalunya i l’Ajuntament podrà agafar el senyal directe d’antena.  

juntament, per la seva banda com a organitzador de la projecció en el municipi, es 
compromet a tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte 
en un indret del seu municipi que decidirà, obert a tota la ciutadania i sense cobrar 
preu d’entrada, i instal·lar una infraestructura a l’emplaçament escollit i aportar el 
material de vídeo i àudio necessaris per a la retransmissió, entre altres obligacions que 
assumeix en virtut del conveni.    

Amb aquesta finalitat, ambdues institucions decideixen atorgar un conveni de 
col·laboració cultural per poder portar a terme l’esmentada activitat, amb el benentès 
que el conveni té caràcter gratuït atès que cada part assumirà el cost de la seva 
col·laboració sense que pugui repercutir a l’altra cap import. 

Disposició addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 

3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORAC IÓ CULTURAL 
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU QUE TÉ PER OBJEC TE 

LICEU A LA FRESCA” - 2017.  

El LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal finalitat de 
la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i 
la potenciació de la cultura musical operística a tot el territori de Catalunya.   

El LICEU promou el projecte “Liceu a la fresca”, que es tracta d’una iniciativa que té 
per finalitat posar l’òpera a l’abast de tothom, sense limitacions econòmiques ni 

zació creixent de les 
tornar a participar en la iniciativa 

endegada per la Fundació del Gran Teatre del LICEU a fi de fer arribar l’òpera a tots 
s, de forma gratuïta. 

ur a terme la representació de la funció de “Il trovatore” de 
la.  El mateix dia, 

s’emetrà en diferit l’enregistrament de la funció, en alta definició, a través del canal 33 
l senyal directe d’antena.   

juntament, per la seva banda com a organitzador de la projecció en el municipi, es 
compromet a tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte 
en un indret del seu municipi que decidirà, obert a tota la ciutadania i sense cobrar 
preu d’entrada, i instal·lar una infraestructura a l’emplaçament escollit i aportar el 

la retransmissió, entre altres obligacions que 

decideixen atorgar un conveni de 
amb el benentès 

que el conveni té caràcter gratuït atès que cada part assumirà el cost de la seva 

Disposició addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

, proposa al Ple l’adopció del 
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Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració cultural amb la 
del LICEU, amb NIF G60754223 que té per objecte portar a terme el projecte 
anomenat “Liceu a la fresca”, concretament es re
de la funció de “Il trovatore” de G. Verdi el pròxim
 
Segon. Comunicar la present resolució a 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES 
QUE HAN DE REGULAR LES SUBVENCIONS A
CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2017.
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mieres reunit en data 27 de maig de 2016 va aprovar les 
bases que regulen les subvencions destinades a finançar les activitats de les entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Mieres, que tinguin per objecte fomentar, 
promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, 
solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi i 
associacionisme. 
 
Les esmentades bases es varen sotmetre a informació pública al BOP de data  8 
d’agost i al DOGC de data 16 d’agost, i a la web de l’Ajuntament, sense que es 
presentessin  al·legacions ni reclamacions, i per tant varen esdevenir aprovades amb 
caràcter definitiu.  
 
Es proposa realitzar una modificació del termini de presentació de les sol·licituds, 
fixant el dia 31 d’agost en comptes del 30 d’octubre de cada anualitat, a
d’aquesta forma les entitats podran disposar de la resolució de concessió amb major 
antelació, i disposaran d’un major termini per poder executar i justificar la subvenció.  
També es proposa modificar la base 9 a fi d’establir que la consignació pr
anual es determinarà d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.  
 
Un cop aprovada la modificació,  es proposa tramitar la convocatòria per a l’any 2017.
 
Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats 
desenvolupats/ades durant el següent període: De l’1 de gener de 2017 al 31 de 
desembre de 2017. 
 
El secretari interventor ha informat favorablement el contingut de la modificació de les 
bases, i també de la convocatòria per a l’any 2017 que preveuen aplicar
màxim de 8.000 euros a càrrec de l’aplicació 
subvencions entitats 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració cultural amb la Fundació del Gran Teatre 
del LICEU, amb NIF G60754223 que té per objecte portar a terme el projecte 

Liceu a la fresca”, concretament es realitzarà la projecció pública i gratuïta 
Il trovatore” de G. Verdi el pròxim 21 de juliol de 2017. 

Segon. Comunicar la present resolució a Fundació del Gran Teatre del LICEU.

La proposta és aprovada per unanimitat.    

D’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES 
QUE HAN DE REGULAR LES SUBVENCIONS A  ENTITATS, I APROVACIÓ 

RIA PER A L’ANY 2017.  

El Ple de l’Ajuntament de Mieres reunit en data 27 de maig de 2016 va aprovar les 
es subvencions destinades a finançar les activitats de les entitats, 

associacions i col·lectius del municipi de Mieres, que tinguin per objecte fomentar, 
promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, 

versitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi i 

Les esmentades bases es varen sotmetre a informació pública al BOP de data  8 
d’agost i al DOGC de data 16 d’agost, i a la web de l’Ajuntament, sense que es 

sin  al·legacions ni reclamacions, i per tant varen esdevenir aprovades amb 

Es proposa realitzar una modificació del termini de presentació de les sol·licituds, 
fixant el dia 31 d’agost en comptes del 30 d’octubre de cada anualitat, a
d’aquesta forma les entitats podran disposar de la resolució de concessió amb major 
antelació, i disposaran d’un major termini per poder executar i justificar la subvenció.  
També es proposa modificar la base 9 a fi d’establir que la consignació pr
anual es determinarà d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.   

Un cop aprovada la modificació,  es proposa tramitar la convocatòria per a l’any 2017.

Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats 
senvolupats/ades durant el següent període: De l’1 de gener de 2017 al 31 de 

interventor ha informat favorablement el contingut de la modificació de les 
bases, i també de la convocatòria per a l’any 2017 que preveuen aplicar
màxim de 8.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària següent:  330 48004 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Fundació del Gran Teatre 
del LICEU, amb NIF G60754223 que té per objecte portar a terme el projecte 

alitzarà la projecció pública i gratuïta 
 

Fundació del Gran Teatre del LICEU. 

D’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES 
ENTITATS, I APROVACIÓ 

El Ple de l’Ajuntament de Mieres reunit en data 27 de maig de 2016 va aprovar les 
es subvencions destinades a finançar les activitats de les entitats, 

associacions i col·lectius del municipi de Mieres, que tinguin per objecte fomentar, 
promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, 

versitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi i 

Les esmentades bases es varen sotmetre a informació pública al BOP de data  8 
d’agost i al DOGC de data 16 d’agost, i a la web de l’Ajuntament, sense que es 

sin  al·legacions ni reclamacions, i per tant varen esdevenir aprovades amb 

Es proposa realitzar una modificació del termini de presentació de les sol·licituds, 
fixant el dia 31 d’agost en comptes del 30 d’octubre de cada anualitat, atès que 
d’aquesta forma les entitats podran disposar de la resolució de concessió amb major 
antelació, i disposaran d’un major termini per poder executar i justificar la subvenció.  
També es proposa modificar la base 9 a fi d’establir que la consignació pressupostaria 

 

Un cop aprovada la modificació,  es proposa tramitar la convocatòria per a l’any 2017. 

Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats 
senvolupats/ades durant el següent període: De l’1 de gener de 2017 al 31 de 

interventor ha informat favorablement el contingut de la modificació de les 
bases, i també de la convocatòria per a l’any 2017 que preveuen aplicar els fons d’un 

pressupostària següent:  330 48004 – 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel qu
reguladora de les hisendes locals.
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS) 
 
Bases d’execució del pressupost municipal.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  
 
1. Aprovar inicialment una modificació de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència comp
col·lectius. 
 
Concretament allà on diu:  
 
“ 6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de 
la convocatòria i finalitzarà el dia 30 d'octubre de cada anualitat.”
 
Ha de dir:  
 
“6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de 
la convocatòria i finalitzarà el dia 3
 
I allà on diu.: 
 
“9. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases 
càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:
 
330 48004 – subvencions entitats”
 
Ha de dir: 
 
“9.  Previsió i consignació pressupostària
 
L’Ajuntament es compromet, d’acord amb les d
anualment una aplicació pressupostària per atendre la convocatòria anual de 
subvencions.” 
 
2. Tramitar la convocatòria de subvencions per a l’any 2017 a través de la BDNS, i 
autoritzar la despesa màxima de 
següent:  330 48004 – subvencions entitats
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
s hisendes locals. 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

pressupost municipal. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció dels 

1. Aprovar inicialment una modificació de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats, associacions i 

 

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds  
Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de 

nalitzarà el dia 30 d'octubre de cada anualitat.” 

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds  
Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de 
la convocatòria i finalitzarà el dia 31 d'agost de cada anualitat.” 

“9. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 8.000,00 
càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:

subvencions entitats” 

“9.  Previsió i consignació pressupostària 

L’Ajuntament es compromet, d’acord amb les disponibilitats pressupost
anualment una aplicació pressupostària per atendre la convocatòria anual de 

2. Tramitar la convocatòria de subvencions per a l’any 2017 a través de la BDNS, i 
autoritzar la despesa màxima de 8.000 euros a càrrec de l’aplicació 

subvencions entitats. 
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s’aprova el text refós de la Llei 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

t, proposa al Ple l’adopció dels 

1. Aprovar inicialment una modificació de les Bases reguladores per a la concessió de 
etitiva per a entitats, associacions i 

Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de 

Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de 

“9. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
reguladores serà de 8.000,00 € i anirà a 

càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents: 

isponibilitats pressupostàries, a establir 
anualment una aplicació pressupostària per atendre la convocatòria anual de 

2. Tramitar la convocatòria de subvencions per a l’any 2017 a través de la BDNS, i 
8.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 
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3. Sotmetre l’expedient, les bases i els presents acords a informació pública mitjançant 
anunci publicat al BOP de Girona, al DOGC, i en El Punt Avui, i per un 
dies, des de la publicació al DOGC.  També es fa públic al tauler d’anuncis de la seu 
electrònica municipal:  www.mieres.cat
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini,  les b
consideraran aprovades amb caràcter definitiu sense necessitat d’acord exprés pel 
Ple. 
 
4.  Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 
aquests acords. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL  COMARCAL 
DE LA GARROTXA QUE REGULA LA DELEGACIÓ DE L’EXERCIC I DE LES 
COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE 
ANIMALS DOMÈSTICS.  
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació d’un nou conveni per a la prestació del 
recollida i custòdia dels animals domèstics.
 
Antecedents 
 
El Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril que aprova el text refós de la llei de protecció 
dels animals estableix en els seus articles
ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de 
controlar els animals salvatges urbans.  

Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o 
perduts adequats i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització 
d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

Els ajuntaments poden delegar aquest
en aquest cas a favor del Consell Comarcal, sempre sota el principi de la millora en 
l'eficiència del servei. 

Des de l’any 2002 aquests serveis han estat delegats per l’Ajuntament a favor del 
Consell Comarcal, mitjançant un conveni de col·laboració.  El Consell Comarcal 
disposa d’unes instal·lacions pròpies, com a residència d’animals, i té co
servei a favor d’una. 

L'Ajuntament de Mieres i el Consell Comarcal de la Garrotxa comparteixen aquests 
objectius i consideren que la millor manera per aconseguir
acords de col·laboració i cooperació necessaris per prestar els serveis de recollida i 
custòdia d’animals, mitjançant la formalització d’un nou conveni de delegació de 
competències d’acord amb la legislació de règim local vigent.
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3. Sotmetre l’expedient, les bases i els presents acords a informació pública mitjançant 
anunci publicat al BOP de Girona, al DOGC, i en El Punt Avui, i per un 
dies, des de la publicació al DOGC.  També es fa públic al tauler d’anuncis de la seu 

www.mieres.cat 

se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini,  les b
consideraran aprovades amb caràcter definitiu sense necessitat d’acord exprés pel 

4.  Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL  COMARCAL 
DE LA GARROTXA QUE REGULA LA DELEGACIÓ DE L’EXERCIC I DE LES 
COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS 

 

Identificació de l’expedient  

l’aprovació d’un nou conveni per a la prestació del 
recollida i custòdia dels animals domèstics. 

El Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril que aprova el text refós de la llei de protecció 
dels animals estableix en els seus articles 16 i següents que correspon als 
ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de 
controlar els animals salvatges urbans.   

Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o 
i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització 

d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

Els ajuntaments poden delegar aquesta responsabilitat als ens locals supramunicipals, 
en aquest cas a favor del Consell Comarcal, sempre sota el principi de la millora en 

Des de l’any 2002 aquests serveis han estat delegats per l’Ajuntament a favor del 
l, mitjançant un conveni de col·laboració.  El Consell Comarcal 

disposa d’unes instal·lacions pròpies, com a residència d’animals, i té co

L'Ajuntament de Mieres i el Consell Comarcal de la Garrotxa comparteixen aquests 
ctius i consideren que la millor manera per aconseguir-los és establint uns nous 

acords de col·laboració i cooperació necessaris per prestar els serveis de recollida i 
mitjançant la formalització d’un nou conveni de delegació de 

ncies d’acord amb la legislació de règim local vigent. 
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3. Sotmetre l’expedient, les bases i els presents acords a informació pública mitjançant 
anunci publicat al BOP de Girona, al DOGC, i en El Punt Avui, i per un termini  de vint 
dies, des de la publicació al DOGC.  També es fa públic al tauler d’anuncis de la seu 

se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini,  les bases es 
consideraran aprovades amb caràcter definitiu sense necessitat d’acord exprés pel 

4.  Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 

13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL  COMARCAL 
DE LA GARROTXA QUE REGULA LA DELEGACIÓ DE L’EXERCIC I DE LES 

RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS 

l’aprovació d’un nou conveni per a la prestació del servei de 

El Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril que aprova el text refós de la llei de protecció 
16 i següents que correspon als 

ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de 

Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o 
i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització 

d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis. 

responsabilitat als ens locals supramunicipals, 
en aquest cas a favor del Consell Comarcal, sempre sota el principi de la millora en 

Des de l’any 2002 aquests serveis han estat delegats per l’Ajuntament a favor del 
l, mitjançant un conveni de col·laboració.  El Consell Comarcal 

disposa d’unes instal·lacions pròpies, com a residència d’animals, i té concertat el 

L'Ajuntament de Mieres i el Consell Comarcal de la Garrotxa comparteixen aquests 
los és establint uns nous 

acords de col·laboració i cooperació necessaris per prestar els serveis de recollida i 
mitjançant la formalització d’un nou conveni de delegació de 
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Fonaments de dret 
 
Articles 112 i 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
Article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
 
Article 150.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
Articles 167.1,.b),  303 a 311 del decret 179/95, de 13 de juny que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa per a la prestació del 
 
2. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a la signatura del conveni i de tota 
la documentació necessària per fer efectius els presents acords.  
 
3. Nomenar el senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde com a representant per a 
resoldre de comú acord tot el no previst en aquest conveni.
 
4. Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa que procedeixi a donar publicitat de 
conveni.  
 
5. Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE RE GIR EL 
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LA PLAÇA TEMPORAL D’AUXI LIAR 
ADMINISTRATIU I LA SEVA CONVOCATÒRIA. 
 
Antecedents 
 
En data 23 de desembre de 2016 el Ple va aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de 
llocs de treball de la Corporació per a l’any 2017, que comprèn tot el personal al servei 
de l’Ajuntament de Mieres.
 
La relació de llocs de treball preveu la provisió d’un lloc de treball de caràcter temporal 
no estructural a temps parcial denomina
objecte atendre l’acumulació de tasques excepcionals derivades del traspàs de l’arxiu 
municipal a les dependències de l’arxiu comarcal de la Garrotxa.   
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Articles 112 i 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.  

Article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,  

Article 150.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
l i de règim local de Catalunya. 

Articles 167.1,.b),  303 a 311 del decret 179/95, de 13 de juny que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció 

1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa per a la prestació del servei de recollida i custòdia dels animals domèstics.

2. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a la signatura del conveni i de tota 
la documentació necessària per fer efectius els presents acords.   

3. Nomenar el senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde com a representant per a 
mú acord tot el no previst en aquest conveni. 

4. Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa que procedeixi a donar publicitat de 

5. Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE RE GIR EL 
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LA PLAÇA TEMPORAL D’AUXI LIAR 
ADMINISTRATIU I LA SEVA CONVOCATÒRIA.  

En data 23 de desembre de 2016 el Ple va aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de 
ocs de treball de la Corporació per a l’any 2017, que comprèn tot el personal al servei 

de l’Ajuntament de Mieres. 

La relació de llocs de treball preveu la provisió d’un lloc de treball de caràcter temporal 
a temps parcial denominat: auxiliar administratiu/va (C

objecte atendre l’acumulació de tasques excepcionals derivades del traspàs de l’arxiu 
municipal a les dependències de l’arxiu comarcal de la Garrotxa.    
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Articles 112 i 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 

Article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

Article 150.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 

Articles 167.1,.b),  303 a 311 del decret 179/95, de 13 de juny que aprova el 

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Consell Comarcal de la 
servei de recollida i custòdia dels animals domèstics. 

2. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a la signatura del conveni i de tota 

3. Nomenar el senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde com a representant per a 

4. Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa que procedeixi a donar publicitat de 

14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE RE GIR EL 
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LA PLAÇA TEMPORAL D’AUXI LIAR 

En data 23 de desembre de 2016 el Ple va aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de 
ocs de treball de la Corporació per a l’any 2017, que comprèn tot el personal al servei 

La relació de llocs de treball preveu la provisió d’un lloc de treball de caràcter temporal 
: auxiliar administratiu/va (C-2), que té per 

objecte atendre l’acumulació de tasques excepcionals derivades del traspàs de l’arxiu 
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El secretari interventor ha informat que d’acord amb el
de 30 de desembre i l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 de novembre, de 
Pressuposts Generals de l’Estat pel 2016, es permet la incorporació de personal 
temporal per cobrir els serveis essencials i les necessitats en sec
categories professionals que es considerin prioritaris, i que vistes les necessitats del 
servei, en aquest cas resulta plenament justificada la seva provisió amb caràcter 
temporal.    
 
En aquest sentit resulta urgent aprovar les bases i la
concurs que ha de permetre seleccionar a un auxiliar administratiu assimilat al subgrup 
C2. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 20 de la Llei 48/2015, de 29 de novembre, de Pressuposts Generals de l’Estat 
pel 2016. 
 
Capítol I del Títol IV de la Llei
públic. 
 
Art. 103 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local.
 
Títol 286 i 289 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
de la Llei Municipal i de Rè
 
Articles 88 a 93 del Decret 214/90, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar les bases del procediment de selecció, mitjançant concurs
de treball d’auxiliar administratiu/va, que ha de ser proveït d’acord amb les següents 
característiques del lloc de treball:
 
Denominació:    auxiliar administratiu/va.
Règim jurídic:     laboral temporal 
Categoria:   assimilat al subgrup C
Titulació exigida: graduat escolar o equivalent
Tasques:  suport administratiu en relació al 

dependències de l’arxiu comarcal de la Garrotxa.   
Jornada:  20 h/setmana.
Retribució: les corresponents al subgrup C

còmput anual). 
Durada prevista:  sis mesos prorrogable per un nou termini de sis mesos (to
Sistema de selecció: concurs
 
2. Convocar amb caràcter d’urgència el concurs
treball.   El procediment es regirà d’acord amb les bases aprovades en el punt anterior. 
 
3.  Facultar a l’Alcalde president per dictar totes les resolucions necessàries per fer 
efectiu el procés de selecció fins a la contractació laboral.
 

                                                                                                           

17830  MIERES – amieres@mieres.cat  - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

interventor ha informat que d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 20/2011, 
de 30 de desembre i l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 de novembre, de 
Pressuposts Generals de l’Estat pel 2016, es permet la incorporació de personal 
temporal per cobrir els serveis essencials i les necessitats en sec
categories professionals que es considerin prioritaris, i que vistes les necessitats del 
servei, en aquest cas resulta plenament justificada la seva provisió amb caràcter 

En aquest sentit resulta urgent aprovar les bases i la convocatòria d’un procediment de 
concurs que ha de permetre seleccionar a un auxiliar administratiu assimilat al subgrup 

Article 20 de la Llei 48/2015, de 29 de novembre, de Pressuposts Generals de l’Estat 

Títol IV de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de L’Estatut Bàsic de l’empleat 

103 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local.

Títol 286 i 289 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Articles 88 a 93 del Decret 214/90, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Aprovar les bases del procediment de selecció, mitjançant concurs oposició, del lloc 
de treball d’auxiliar administratiu/va, que ha de ser proveït d’acord amb les següents 
característiques del lloc de treball: 

auxiliar administratiu/va. 
laboral temporal  
assimilat al subgrup C-2. Nivell 15. 
graduat escolar o equivalent 
suport administratiu en relació al traspàs de l’arxiu municipal a le
dependències de l’arxiu comarcal de la Garrotxa.    
20 h/setmana. 
les corresponents al subgrup C-2 nivell CD 15 (5.964,67 euros en 
còmput anual).   
sis mesos prorrogable per un nou termini de sis mesos (to
concurs oposició. 

caràcter d’urgència el concurs oposició per a la provisió del lloc de 
treball.   El procediment es regirà d’acord amb les bases aprovades en el punt anterior. 

president per dictar totes les resolucions necessàries per fer 
efectiu el procés de selecció fins a la contractació laboral. 
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Reial Decret Legislatiu 20/2011, 
de 30 de desembre i l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 de novembre, de 
Pressuposts Generals de l’Estat pel 2016, es permet la incorporació de personal 
temporal per cobrir els serveis essencials i les necessitats en sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris, i que vistes les necessitats del 
servei, en aquest cas resulta plenament justificada la seva provisió amb caràcter 

convocatòria d’un procediment de 
concurs que ha de permetre seleccionar a un auxiliar administratiu assimilat al subgrup 

Article 20 de la Llei 48/2015, de 29 de novembre, de Pressuposts Generals de l’Estat 

7/2007, de 12 d’abril, de L’Estatut Bàsic de l’empleat 

103 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local. 

Títol 286 i 289 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós 

Articles 88 a 93 del Decret 214/90, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del 

l Ple l’adopció del 

oposició, del lloc 
de treball d’auxiliar administratiu/va, que ha de ser proveït d’acord amb les següents 

traspàs de l’arxiu municipal a les          

2 nivell CD 15 (5.964,67 euros en 

sis mesos prorrogable per un nou termini de sis mesos (total 12 m.)  

per a la provisió del lloc de 
treball.   El procediment es regirà d’acord amb les bases aprovades en el punt anterior.  

president per dictar totes les resolucions necessàries per fer 
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4.  Autoritzar la despesa a càrrec de les aplicacions del pressupost de la corporació 
per a l’any 2017. 
 

920 131 Retribucions 

920 160 Quotes seguretat social
 

5.  Fer pública la convocatòria mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació,  atorgant  un termini de 20 dies hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació al BOP per tal que qualsevol interessat/da pugui pre
se i concorre al procediment de selecció per accedir al lloc de treball. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACI Ó PÚBLICA PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL CONTRACTE D’OBRE S DEL 
PROJECTE “A RRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE SANTA PAU” 
REFERÈNCIA 2949/2016. 
 
Antecedents   
 
L’Ajuntament de Mieres, mitjançant acord de Ple de data 25 de novembre de 2016, va 
aprovar inicialment el projecte de l’obra “
Pau” amb referència 2949/2016
Sala, enginyera de camins, canals i ports adscrita a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del  
Consell Comarcal de la Garrotxa.
 
Tramitada la informació pública preceptiva, el projecte ha esdevingut aprovat amb 
caràcter definitiu en data 26 de gener de 2017.
 
El projecte té un pressupost d’execució de 35.912,13 euros més 7.541,54 euros d’Iva 
(total 43.453,68  euros)  
 
L’esmentat projecte està cofinançat a través del PUOSC
procedent iniciar l’expedient administratiu per licitar les obres mitjançant un 
procediment obert simplificat i aprovar els Plecs de clàusules 
economicoadministratives particulars que han de regir l
 
El secretari interventor ha informat favorablement el Plec de clàusules 
economicoadministratives i ha posat de manifest que l’aplicació pressupostaria  “
61900 Camí vell de Santa Pau”  disposa de crèdit suficient per fer
despesa. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 6, 109, 110, 115, 116 i altres concordants del Reial Decret Legislatiu 3
14 de novembre, pel qual s'aprova text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i 8 del Decret llei 3/2016, de 
contractació. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
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Autoritzar la despesa a càrrec de les aplicacions del pressupost de la corporació 

Retribucions personal temporal 

Quotes seguretat social 

5.  Fer pública la convocatòria mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació,  atorgant  un termini de 20 dies hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació al BOP per tal que qualsevol interessat/da pugui pre
se i concorre al procediment de selecció per accedir al lloc de treball.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACI Ó PÚBLICA PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL CONTRACTE D’OBRE S DEL 

RRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE SANTA PAU” 
REFERÈNCIA 2949/2016.  

L’Ajuntament de Mieres, mitjançant acord de Ple de data 25 de novembre de 2016, va 
aprovar inicialment el projecte de l’obra “Arranjament d’un tram del camí vell de Santa 

amb referència 2949/2016, que ha estat redactat per la Sra. M. Pilar Muntada 
Sala, enginyera de camins, canals i ports adscrita a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del  
Consell Comarcal de la Garrotxa. 

tada la informació pública preceptiva, el projecte ha esdevingut aprovat amb 
caràcter definitiu en data 26 de gener de 2017. 

El projecte té un pressupost d’execució de 35.912,13 euros més 7.541,54 euros d’Iva 

està cofinançat a través del PUOSC-2017 per tant resulta 
procedent iniciar l’expedient administratiu per licitar les obres mitjançant un 
procediment obert simplificat i aprovar els Plecs de clàusules 

administratives particulars que han de regir l’esmentat contracte d’obres. 

nterventor ha informat favorablement el Plec de clàusules 
micoadministratives i ha posat de manifest que l’aplicació pressupostaria  “
Camí vell de Santa Pau”  disposa de crèdit suficient per fer 

Articles 6, 109, 110, 115, 116 i altres concordants del Reial Decret Legislatiu 3
14 de novembre, pel qual s'aprova text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i 8 del Decret llei 3/2016, de  31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 
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Autoritzar la despesa a càrrec de les aplicacions del pressupost de la corporació 

5.  Fer pública la convocatòria mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació,  atorgant  un termini de 20 dies hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació al BOP per tal que qualsevol interessat/da pugui presentar-

15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACI Ó PÚBLICA PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL CONTRACTE D’OBRE S DEL 

RRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE SANTA PAU” AMB 

L’Ajuntament de Mieres, mitjançant acord de Ple de data 25 de novembre de 2016, va 
Arranjament d’un tram del camí vell de Santa 

, que ha estat redactat per la Sra. M. Pilar Muntada 
Sala, enginyera de camins, canals i ports adscrita a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del  

tada la informació pública preceptiva, el projecte ha esdevingut aprovat amb 

El projecte té un pressupost d’execució de 35.912,13 euros més 7.541,54 euros d’Iva 

2017 per tant resulta 
procedent iniciar l’expedient administratiu per licitar les obres mitjançant un 
procediment obert simplificat i aprovar els Plecs de clàusules 

’esmentat contracte d’obres.  

nterventor ha informat favorablement el Plec de clàusules 
micoadministratives i ha posat de manifest que l’aplicació pressupostaria  “454 - 

 front a aquesta 

Articles 6, 109, 110, 115, 116 i altres concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

president, proposa al Ple l’adopció del 
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1. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat i 
tramitació ordinària, juntament amb els plecs de clàusules econ
particulars que han de regir el contracte d’obres de
vell de Santa Pau” amb referència 2949/2016
més 7.541,54 € corresponents a l’Iva.  

2. Obrir i iniciar el procediment de licitació de les obres, mitjançant un procediment 
obert simplificat i tramitació ordinària, tot de conformitat amb el que preveu el plec de 
clàusules economicoadministratives particulars.

3. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària “
Camí vell de Santa Pau” 

4.  Fer-ho públic als efectes oportuns a través del perfil del contractant. 

 
La proposta és aprovada per 
 
16. PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA 
A L’ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT. 

Antecedents  

El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 27.05.2016 va aprovar amb 
caràcter definitiu del Reglament de 
forma íntegra al BOP número 148 de data 4 d’agost de 2016. 
 
L’esmentat reglament regula la consulta popular, com un mecanisme pel qual 
l’Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes per iniciativa del Ple,  en la qual  
podran participar tots aquells ciutadans de Mieres majors de 16 anys inscrits al 
Registre de Participació Ciutadana, independentment de la seva nacionalitat.  Preveu 
que el resultat de la consulta ciutadana serà d’aplicació directa sempre que la 
participació sigui com a mínim del 25% dels ciutadans majors de 16 anys. Quan la 
participació sigui inferior al 25% el resultat també haurà de ser pres en consideració. 
 
En aquests moments l’Ajuntament té en tràmit l’expedient de renovació del càrrec de 
Jutge de pau titular i suplent, i ha de realitzar una proposta de nomenament al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.   
 
Durant el període de presentació de candidat
compleixen els requisits, tant de capacitat com d’idoneïtat, no obstant l’Ajuntament 
considera oportú consultar al
municipal.  

Finalment es proposa que la
consultori municipal.  

Fonaments de dret 

Reglament de Participació Popular

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
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1. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat i 
rdinària, juntament amb els plecs de clàusules economic

particulars que han de regir el contracte d’obres de l’“Arranjament d’un tram del camí 
amb referència 2949/2016”,  que té un pressupost de 35.912,13 

corresponents a l’Iva.   

2. Obrir i iniciar el procediment de licitació de les obres, mitjançant un procediment 
obert simplificat i tramitació ordinària, tot de conformitat amb el que preveu el plec de 

administratives particulars. 

toritzar i disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària “

ho públic als efectes oportuns a través del perfil del contractant. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

16. PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA POPULAR EN RELACIÓ 
A L’ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT. 

El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 27.05.2016 va aprovar amb 
caràcter definitiu del Reglament de Participació Popular, el qual va ser publicat de 
forma íntegra al BOP número 148 de data 4 d’agost de 2016.  

L’esmentat reglament regula la consulta popular, com un mecanisme pel qual 
podrà celebrar consultes ciutadanes per iniciativa del Ple,  en la qual  

podran participar tots aquells ciutadans de Mieres majors de 16 anys inscrits al 
Registre de Participació Ciutadana, independentment de la seva nacionalitat.  Preveu 

e la consulta ciutadana serà d’aplicació directa sempre que la 
participació sigui com a mínim del 25% dels ciutadans majors de 16 anys. Quan la 
participació sigui inferior al 25% el resultat també haurà de ser pres en consideració. 

En aquests moments l’Ajuntament té en tràmit l’expedient de renovació del càrrec de 
Jutge de pau titular i suplent, i ha de realitzar una proposta de nomenament al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.    

Durant el període de presentació de candidatures se n’han presentat dues que 
compleixen els requisits, tant de capacitat com d’idoneïtat, no obstant l’Ajuntament 
considera oportú consultar als ciutadans i ciutadanes sobre la qüestió d’interès 

Finalment es proposa que la consulta es convoqui pel dia 15 d’abril de 2017, al 

Reglament de Participació Popular 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 
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1. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat i 
micoadministratives 

Arranjament d’un tram del camí 
”,  que té un pressupost de 35.912,13 € 

2. Obrir i iniciar el procediment de licitació de les obres, mitjançant un procediment 
obert simplificat i tramitació ordinària, tot de conformitat amb el que preveu el plec de 

toritzar i disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària “454 - 61900  

ho públic als efectes oportuns a través del perfil del contractant.  

POPULAR EN RELACIÓ 
A L’ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT.  

El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 27.05.2016 va aprovar amb 
Participació Popular, el qual va ser publicat de 

L’esmentat reglament regula la consulta popular, com un mecanisme pel qual 
podrà celebrar consultes ciutadanes per iniciativa del Ple,  en la qual  

podran participar tots aquells ciutadans de Mieres majors de 16 anys inscrits al 
Registre de Participació Ciutadana, independentment de la seva nacionalitat.  Preveu 

e la consulta ciutadana serà d’aplicació directa sempre que la 
participació sigui com a mínim del 25% dels ciutadans majors de 16 anys. Quan la 
participació sigui inferior al 25% el resultat també haurà de ser pres en consideració.  

En aquests moments l’Ajuntament té en tràmit l’expedient de renovació del càrrec de 
Jutge de pau titular i suplent, i ha de realitzar una proposta de nomenament al Tribunal 

ures se n’han presentat dues que 
compleixen els requisits, tant de capacitat com d’idoneïtat, no obstant l’Ajuntament 

ciutadans i ciutadanes sobre la qüestió d’interès 

qui pel dia 15 d’abril de 2017, al 

president, proposa al Ple l’adopció del 
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1.  Aprovar convocar el dia 15 d’abril de 2017, la consulta popular en relació a l’elecció 
dels càrrecs de Jutge de Pau titular i suplent.  

La consulta es realitzarà al consultori local, 
a 20.00 hores.   

També es podrà votar durant els dies 18 a 21 d’abril a l’Ajuntament de Mieres, durant 
horari d’oficina.  

2.  Fer-ho públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

La proposta és aprovada per 
 
Vots a favor:     4 (CUP
Abstencions:    2 (CIU)

L’Alcalde demana al grup de CiU si pot concretar els motius de la seva abstenció. 

El Sr. Rovira portaveu de CiU manifesta que atès que el jutge actual té ganes de 
seguir en el càrrec,  i per tant el que seria més correcte seria con
jutge titular i nomenar com a suplent l’altra candidata. Per altra banda també cal tenir 
en compte que aquesta persona és familiar directa d’una regidora de l’Ajuntament. 
 
 
17.  PROPOSTA DE MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL 
REFERÈNDUM. 
  

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan 
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme
Itziar González, Francesc Pané i Carm
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 
expressa el següent:  
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així. 
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població. 
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la de
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Aprovar convocar el dia 15 d’abril de 2017, la consulta popular en relació a l’elecció 
dels càrrecs de Jutge de Pau titular i suplent.   

La consulta es realitzarà al consultori local, Can Caló 56,  durant l’horari de 9.00 hores 

drà votar durant els dies 18 a 21 d’abril a l’Ajuntament de Mieres, durant 

ho públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  

La proposta és aprovada per majoria absoluta , amb el següent resultat: 

4 (CUP-PA) 
2 (CIU) 

L’Alcalde demana al grup de CiU si pot concretar els motius de la seva abstenció. 

El Sr. Rovira portaveu de CiU manifesta que atès que el jutge actual té ganes de 
i per tant el que seria més correcte seria continuar amb ell com a 

jutge titular i nomenar com a suplent l’altra candidata. Per altra banda també cal tenir 
en compte que aquesta persona és familiar directa d’una regidora de l’Ajuntament. 

17.  PROPOSTA DE MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre del 2016 aquesta plataforma va acordar transformar
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan 
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme
Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.  

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 

òria, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així.  

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la de
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Aprovar convocar el dia 15 d’abril de 2017, la consulta popular en relació a l’elecció 

an Caló 56,  durant l’horari de 9.00 hores 

drà votar durant els dies 18 a 21 d’abril a l’Ajuntament de Mieres, durant 

, amb el següent resultat:  

L’Alcalde demana al grup de CiU si pot concretar els motius de la seva abstenció.  

El Sr. Rovira portaveu de CiU manifesta que atès que el jutge actual té ganes de 
tinuar amb ell com a 

jutge titular i nomenar com a suplent l’altra candidata. Per altra banda també cal tenir 
en compte que aquesta persona és familiar directa d’una regidora de l’Ajuntament.   

17.  PROPOSTA DE MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el 

Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan 
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 

nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 

òria, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
una aspiració sostinguda, que avui 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
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majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar
un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congr
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la 
societat organitzada a favor del seu dret a decidir. 
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreuj
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d
eficaços.  
 
Per tot això:  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la cele
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciu
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 18 de juliol de 
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 
mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
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majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la 
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
itucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara, ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 

ne de nous o per agreujar els existents.  

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  

Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 18 de juliol de 
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
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majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
uent amb la determinació 

cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
itucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  

ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 

bració d’un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
donem suport a aquelles iniciatives i acords que 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
tadanes de Catalunya 

han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 

Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 18 de juliol de 
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
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decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania 
de Catalunya i als valors expressats en el manifest de
Referèndum. 
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Mieres proposen al Ple Municipal 
els següents:  
 
ACORDS  
 
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
3. Promoure al municipi que entitats, a
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
 
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel R
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
18.  ASSUMPTES URGENTS.  
 
 
19. PRECS I PRENGUNTES.    
 
L’Alcalde-President dóna la paraula als regidors
 
La Sra. Casals, en relació a l’assumpte de nomenament del jutge de pau, manifesta 
que li estranya el canvi d’opinió o de criteri del grup de CiU
sessió que es va debatre la qüestió del nomenam
Recorda que com a regidora afectada per una causa d’abstenció, va abandonar el Ple 
abans del debat i es va reincorporar després de la votació, i per consens de tots els 
membres del Ple  municipal es va acordar per unanimitat no 
nomenament i trametre l’expedient al Tribunal Superior de 
perquè decidís l’ordre dels nomenaments. 
aquesta circumstància i que li ha estranyat el canvi de parer. 
 
El Sr. Rovira pregunta a l’Alcalde perquè Mieres no participa del projecte de càmeres 
de seguretat que impulsa el Consell Comarcal. 
 
L’Alcalde, Sr. Domènech, manifesta que no hi ha un projecte definit,  es tracta d’un 
simple sondeig que es va fer en el Consell d’A
perquè no hi consens entre tots els municipis.   Hi ha molts dubtes i reticències en el 
sentit que no són els ajuntaments qui han de finançar una competència que no és 
municipal, atès que la seguretat ciutadana ha de ser
Mossos d’Esquadra.  Per altra banda com es justificaria que municipis, com Castellfollit 
de la Roca que no disposarien de càmeres dins el seu territori, financessin també el 
projecte. Tampoc es veu clar que les càmeres sigui
delinqüència,  simplement es desplaça la delinqüència a altres territoris
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decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania 
de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Mieres proposen al Ple Municipal 

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics 
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

ASSUMPTES URGENTS.  No escau. 

PRECS I PRENGUNTES.     

dóna la paraula als regidors/es. 

La Sra. Casals, en relació a l’assumpte de nomenament del jutge de pau, manifesta 
que li estranya el canvi d’opinió o de criteri del grup de CiU respecte a la 
sessió que es va debatre la qüestió del nomenament del jutge titular i suplent.   

ecorda que com a regidora afectada per una causa d’abstenció, va abandonar el Ple 
abans del debat i es va reincorporar després de la votació, i per consens de tots els 
membres del Ple  municipal es va acordar per unanimitat no fer cap proposta de 
nomenament i trametre l’expedient al Tribunal Superior de Justícia
perquè decidís l’ordre dels nomenaments.  Conclou dient que només vol fer constar 
aquesta circumstància i que li ha estranyat el canvi de parer.  

vira pregunta a l’Alcalde perquè Mieres no participa del projecte de càmeres 
de seguretat que impulsa el Consell Comarcal.  

L’Alcalde, Sr. Domènech, manifesta que no hi ha un projecte definit,  es tracta d’un 
simple sondeig que es va fer en el Consell d’Alcaldes, i s’ha quedat com un debat 
perquè no hi consens entre tots els municipis.   Hi ha molts dubtes i reticències en el 
sentit que no són els ajuntaments qui han de finançar una competència que no és 
municipal, atès que la seguretat ciutadana ha de ser competència de la policia dels 
Mossos d’Esquadra.  Per altra banda com es justificaria que municipis, com Castellfollit 
de la Roca que no disposarien de càmeres dins el seu territori, financessin també el 
projecte. Tampoc es veu clar que les càmeres siguin efectives per combatre la 
delinqüència,  simplement es desplaça la delinqüència a altres territoris
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decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania 
l Pacte Nacional pel 

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Mieres proposen al Ple Municipal 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

ssociacions i agents econòmics se sumin al 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
eferèndum, a l’Associació de Municipis per la 

La Sra. Casals, en relació a l’assumpte de nomenament del jutge de pau, manifesta 
respecte a la primera 
jutge titular i suplent.   

ecorda que com a regidora afectada per una causa d’abstenció, va abandonar el Ple 
abans del debat i es va reincorporar després de la votació, i per consens de tots els 

fer cap proposta de 
Justícia de Catalunya 

Conclou dient que només vol fer constar 

vira pregunta a l’Alcalde perquè Mieres no participa del projecte de càmeres 

L’Alcalde, Sr. Domènech, manifesta que no hi ha un projecte definit,  es tracta d’un 
lcaldes, i s’ha quedat com un debat 

perquè no hi consens entre tots els municipis.   Hi ha molts dubtes i reticències en el 
sentit que no són els ajuntaments qui han de finançar una competència que no és 

competència de la policia dels 
Mossos d’Esquadra.  Per altra banda com es justificaria que municipis, com Castellfollit 
de la Roca que no disposarien de càmeres dins el seu territori, financessin també el 

n efectives per combatre la 
delinqüència,  simplement es desplaça la delinqüència a altres territoris que no tenen 
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càmeres. Per tant, entenem que l
als cossos de policia i que no s’ha de fer diferències e
 
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
20.29 h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo, 
com a secretari habilitat certifico.
 
Vist i plau,   
L’alcalde-president 
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Per tant, entenem que la seguretat és un tema nacional que pertoca resoldre 
i que no s’ha de fer diferències entre  territoris.   

I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo, 

com a secretari habilitat certifico. 

  El secretari interventor 
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a seguretat és un tema nacional que pertoca resoldre 

I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo, 


