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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  
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
01.07.2016.  

 
Es dóna per llegida l’acta
2016, la qual és aprovada per unanimitat.
 
 
2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUIP DE GOVERN.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
pública de l’equip de govern de l’últim mes.  
 
1 juliol. Assistència al consell de poble.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MIERE S 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.  

2015-2019 
20 
ordinària  
23 d’agost de 2016 
20.05 h. 
20.35 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 

habilitat 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Presidència es declara oberta la sessió. 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L ’ACTA DE LA SESSI Ó ORDINÀRIA DE DATA 

a corresponent a la sessió ordinària de data 
, la qual és aprovada per unanimitat. 

PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUIP DE GOVERN.

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president dóna compte de l’agenda 
pública de l’equip de govern de l’últim mes.   Tot seguit es transcriu l’agenda:

1 juliol. Assistència al consell de poble. 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

 

Vivim Mieres-CUP-PA 

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

Ó ORDINÀRIA DE DATA 

ordinària de data 1 de juliol de  

PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUIP DE GOVERN. 

dóna compte de l’agenda 
Tot seguit es transcriu l’agenda: 
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4 juliol. Reunió amb la senyora Júlia Corominas. Tema: planificació estiu.
4 juliol. Trobada amb el senyor
5 juliol. Reunió amb el senyor Josep Rossell. Tema: consell de poble.
6 juliol. Assistència a la presentació de la carta europea de turisme sostenible a Cal 
Carreter. 
6 juliol. Reunió amb la senyora Gal·la Vila. Te
7 juliol. Reunió amb la senyora Turina Serra de Turisme Garrotxa. 
7 juliol. Reunió amb el senyor Joan Ignasi Casanova
representació de la senyora Maria Dolors Planadecursach i Viñas. Tema: camí
font de Can Batlle. 
8 juliol. Assistència a la projecció en directe de l’òpera la Bohême del Liceu a la fresca. 
9 i 10 juliol. Assistència als actes de la setmana de l’energia.
11 juliol. Reunió amb la senyora Carme Teixidor, directora de l’escola.
11 juliol. Reunió amb la senyora Júlia Corominas.
21 juliol. Reunió amb el senyor Carles Baserga, tècnic de l’ACA i la senyora Maria 
Aumatell. Tema: tala arbres a Ritort.
21 juliol. Reunió amb el senyor Carles Mas. Tema: càmping.
25 juliol. Reunió amb la senyora Mariona Pérez. Tema: activitats i tallers.
25 juliol. Reunió de la comissió de l’exposició de fotografia.
25 juliol. Assistència al Consell d’Alcaldes. Tema: pla extraordinari d’assistència 
financera local 2016. 
26 juliol. Reunió amb el senyor Jose
27 juliol. Reunió amb el senyor Xavier Morera, comercial de l’empresa Ignialigth.
27 juliol. Reunió amb el senyor Joan Pontacq. 
29 juliol. Reunió amb el senyor Pere Morera. Tema: neteja solars.
29 juliol. Reunió amb els pares i joves. Tema: dipòsit d’aigua.
1 agost. Reunió amb la senyora Alba Soler, dinamitzadora del centre cívic. Tema: 
valoració brigada de joves.
2 agost. Reunió amb el senyor Gonzalo Gamboa. Tema: casal d’estiu.
9 agost. Reunió amb el senyor Joan Garcia. Tema: catàleg de masies. 
12 agost. Reunió amb el senyor Francesc Fàbrega Aubert. Tema: fira de l’intercanvi.
16 agost. Reunió amb el senyor Joan Viñas. Tema: ampliació fàbrica. 
17 agost. Reunió amb el senyor Xav
19 agost. Reunió amb el senyor Josep Pradas. 
19 agost. Assistència a la comissió informativa.
22 agost. Reunió amb la senyora Dúnia Guitart. Tema: refugiats.
 
El Ple en resta assabentat.  
 
03. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMEN
TRIMESTRE DEL 2016.  
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de l’informe del període mig de pagament corresponent al 
del 2016.  
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent informe: 
 
SEGON TRIMESTRE ANY 2016
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4 juliol. Reunió amb la senyora Júlia Corominas. Tema: planificació estiu.
4 juliol. Trobada amb el senyor Sergi Picart. Tema: camí de Caçallebres.
5 juliol. Reunió amb el senyor Josep Rossell. Tema: consell de poble. 
6 juliol. Assistència a la presentació de la carta europea de turisme sostenible a Cal 

6 juliol. Reunió amb la senyora Gal·la Vila. Tema: excursió brigada de joves.
7 juliol. Reunió amb la senyora Turina Serra de Turisme Garrotxa.  
7 juliol. Reunió amb el senyor Joan Ignasi Casanova-Permanyer i Planadecursach, en 
representació de la senyora Maria Dolors Planadecursach i Viñas. Tema: camí

8 juliol. Assistència a la projecció en directe de l’òpera la Bohême del Liceu a la fresca. 
9 i 10 juliol. Assistència als actes de la setmana de l’energia. 
11 juliol. Reunió amb la senyora Carme Teixidor, directora de l’escola. 
11 juliol. Reunió amb la senyora Júlia Corominas. 
21 juliol. Reunió amb el senyor Carles Baserga, tècnic de l’ACA i la senyora Maria 
Aumatell. Tema: tala arbres a Ritort. 
21 juliol. Reunió amb el senyor Carles Mas. Tema: càmping. 

senyora Mariona Pérez. Tema: activitats i tallers.
25 juliol. Reunió de la comissió de l’exposició de fotografia. 
25 juliol. Assistència al Consell d’Alcaldes. Tema: pla extraordinari d’assistència 

26 juliol. Reunió amb el senyor Josep Rossell. Tema: consell de poble. 
27 juliol. Reunió amb el senyor Xavier Morera, comercial de l’empresa Ignialigth.
27 juliol. Reunió amb el senyor Joan Pontacq.  
29 juliol. Reunió amb el senyor Pere Morera. Tema: neteja solars. 

pares i joves. Tema: dipòsit d’aigua. 
1 agost. Reunió amb la senyora Alba Soler, dinamitzadora del centre cívic. Tema: 
valoració brigada de joves. 
2 agost. Reunió amb el senyor Gonzalo Gamboa. Tema: casal d’estiu. 
9 agost. Reunió amb el senyor Joan Garcia. Tema: catàleg de masies. 
12 agost. Reunió amb el senyor Francesc Fàbrega Aubert. Tema: fira de l’intercanvi.
16 agost. Reunió amb el senyor Joan Viñas. Tema: ampliació fàbrica.  
17 agost. Reunió amb el senyor Xavier Gallofré.  
19 agost. Reunió amb el senyor Josep Pradas.  
19 agost. Assistència a la comissió informativa. 
22 agost. Reunió amb la senyora Dúnia Guitart. Tema: refugiats. 

El Ple en resta assabentat.   

ENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMEN

Identificació de l’expedient  

informe del període mig de pagament corresponent al 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, dóna compte al Ple del 

TRIMESTRE ANY 2016 
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4 juliol. Reunió amb la senyora Júlia Corominas. Tema: planificació estiu. 
Sergi Picart. Tema: camí de Caçallebres. 

6 juliol. Assistència a la presentació de la carta europea de turisme sostenible a Cal 

ma: excursió brigada de joves. 

Permanyer i Planadecursach, en 
representació de la senyora Maria Dolors Planadecursach i Viñas. Tema: camí de la 

8 juliol. Assistència a la projecció en directe de l’òpera la Bohême del Liceu a la fresca.  

 

21 juliol. Reunió amb el senyor Carles Baserga, tècnic de l’ACA i la senyora Maria 

senyora Mariona Pérez. Tema: activitats i tallers. 

25 juliol. Assistència al Consell d’Alcaldes. Tema: pla extraordinari d’assistència 

 
27 juliol. Reunió amb el senyor Xavier Morera, comercial de l’empresa Ignialigth. 

1 agost. Reunió amb la senyora Alba Soler, dinamitzadora del centre cívic. Tema: 

 
9 agost. Reunió amb el senyor Joan Garcia. Tema: catàleg de masies.  
12 agost. Reunió amb el senyor Francesc Fàbrega Aubert. Tema: fira de l’intercanvi. 

 

ENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMEN T DEL SEGON 

informe del període mig de pagament corresponent al 2n trimestre 

dóna compte al Ple del 
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Ràtio operacions 
pagades 

(dies) 

Import 
pagaments 
realitzats

-8,77 36.727,72 

 
El Ple en resta assabentat.
 
4. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, SI 
S’ESCAU. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia:
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de les Resolucions de 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia:
 
Resolució número 44/2016 de 7.07.2016 
programa Pm08p “Sigues tu”, eines i actius per a la salut dels centres de primària a 
Dipsalut. 
  
Resolució número 45/2016 de 13.07.2016
Ferran i Campillo a penjar unes tel
per fer un taller de circ als nens i nenes del casal d’estiu els dies 13 i 15 de juliol. 
 
Resolució número 46/2016 de 13.07.2016
l’escola CEIP Finestres a ocupar i util
fer un taller de circ, acrobàcies amb unes teles subjectades a la pèrgola, amb els nens 
i nenes del casal d’estiu, el dia 15 de juliol.
 
Resolució número 47/2016 de 15.07.2016 
Festes de Mieres a ocupar i utilitzar les instal·lacions del pavelló per fer un sopar i 
concert a la fresca el dia 16 de juliol, la utilització de l’equip de so i llums, taules i 
cadires. 
 
Resolució número 49/2016 de 18.07.2016
menors.   
 
Resolució número 50/2016 de 20.07.2016
urbanística a la senyora Maria Aumatell i Casanova per a realitzar les obres de 
pavimentació d’un tram del camí amb formigó a la finca de la Casan
 
Resolució número 51/2016 de 20.07.2016
urbanística al senyor Manel Tegido i Valentí per a les obres de reforma de la cuina de 
la masia de Can Tià. 
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Import 
pagaments 
realitzats 

Ràtio operacions 
pendents 

(dies) 

Import 
operacions 
pendents 

36.727,72 € -10,88 3.604,35 € 

El Ple en resta assabentat. 

CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, SI 

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

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 
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia: 

Resolució número 44/2016 de 7.07.2016 per la qual se sol·licita la prestació del 
programa Pm08p “Sigues tu”, eines i actius per a la salut dels centres de primària a 

Resolució número 45/2016 de 13.07.2016  per la qual s’autoritza a la senyora Sara 
Ferran i Campillo a penjar unes teles acrobàtiques a la pèrgola de la zona esportiva 
per fer un taller de circ als nens i nenes del casal d’estiu els dies 13 i 15 de juliol. 

Resolució número 46/2016 de 13.07.2016  per la qual s’autoritza a l’AMIPA de 
l’escola CEIP Finestres a ocupar i utilitzar l’espai de la pèrgola de la zona esportiva per 
fer un taller de circ, acrobàcies amb unes teles subjectades a la pèrgola, amb els nens 
i nenes del casal d’estiu, el dia 15 de juliol. 

Resolució número 47/2016 de 15.07.2016 per la qual s’aprova a la C
Festes de Mieres a ocupar i utilitzar les instal·lacions del pavelló per fer un sopar i 
concert a la fresca el dia 16 de juliol, la utilització de l’equip de so i llums, taules i 

Resolució número 49/2016 de 18.07.2016  per la qual s’aproven diversos contractes 

Resolució número 50/2016 de 20.07.2016  per la qual es concedeix llicència 
urbanística a la senyora Maria Aumatell i Casanova per a realitzar les obres de 
pavimentació d’un tram del camí amb formigó a la finca de la Casanova 

Resolució número 51/2016 de 20.07.2016  per la qual es concedeix llicència 
urbanística al senyor Manel Tegido i Valentí per a les obres de reforma de la cuina de 
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PMP 
(dies) 

 
- 8,96 

 

CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, SI 

president, dóna compte al Ple de les 

president, dóna compte al Ple de les 

per la qual se sol·licita la prestació del 
programa Pm08p “Sigues tu”, eines i actius per a la salut dels centres de primària a 

per la qual s’autoritza a la senyora Sara 
es acrobàtiques a la pèrgola de la zona esportiva 

per fer un taller de circ als nens i nenes del casal d’estiu els dies 13 i 15 de juliol.  

per la qual s’autoritza a l’AMIPA de 
itzar l’espai de la pèrgola de la zona esportiva per 

fer un taller de circ, acrobàcies amb unes teles subjectades a la pèrgola, amb els nens 

per la qual s’aprova a la Comissió de 
Festes de Mieres a ocupar i utilitzar les instal·lacions del pavelló per fer un sopar i 
concert a la fresca el dia 16 de juliol, la utilització de l’equip de so i llums, taules i 

oven diversos contractes 

per la qual es concedeix llicència 
urbanística a la senyora Maria Aumatell i Casanova per a realitzar les obres de 

ova – Can Bach.  

per la qual es concedeix llicència 
urbanística al senyor Manel Tegido i Valentí per a les obres de reforma de la cuina de 



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

Resolució número 52/2016 de 20.07.2016
urbanística a la senyora Carme Mercader i Frigola per a les obres de pintat de la 
façana de la masia de Can Bossa.
 
Resolució número 53/2016 de 20.07.2016
urbanística al senyor Manel Bl
de la coberta de la masia de Can Vila.
 
Resolució número 54/2016 de 22.07.2016
assabentat i  informa favorablement el pas del VI 100% Tondo, pel terme municipal, e
pròxim dia 25 de setembre de 2016.
 
Resolució número 55/2016 de 22.07.2016
l’empresa Terra Aspra, SL pel servei de manteniment de zones verdes.
 
Resolució número 56/2016 de 25.07.2016
CEIP Finestres a utilitzar vuit tendes de campanya pels nens i nenes del casal d’estiu 
els dies 26 i 27 de juliol de 2016.
 
Resolució número 57/2016 de 26.07.2016
Marianao a ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva a un grup d’infants d’edat 
entre 6 i 9 anys i els seus educadors per fer bivac la nit del dia 27 de juliol. 
 
Resolució número 58/2016 de 29.07.2016
diverses factures. 
 
Resolució número 59/2016 de 29.07.2016
euros de l’empresa Filicor, SL destinada a la realització d’actes de la festa major de 
l’any 2016. 
 
Resolució número 61/2016 de 01.08.2016
projecte d’urbanització de l’àmbit del PMU
projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i promogut per IVISCO 
DESARROLLOS SL., i el projecte de reparcel·lació voluntària de l’esmentat àmbit, 
mitjançant modalitat de compensació bàsica.
 
Resolució número 62/2016 de 5.08.2016
menors. 
 
Resolució número 63 /2016 de 
Construccions del Pla de l’Estany SL per tal que e
PAU-6 – carrer Can Caló d’acord amb el projecte d’urbanització aprovat. 

 
El Ple en resta assabentat.  
 
 
05. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ ALCALDIA 
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
convalidació de les resoluci
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Resolució número 52/2016 de 20.07.2016  per la qual es concedeix llicència 
urbanística a la senyora Carme Mercader i Frigola per a les obres de pintat de la 
façana de la masia de Can Bossa. 

Resolució número 53/2016 de 20.07.2016  per la qual es concedeix llicència 
urbanística al senyor Manel Blanco i Vazquez per a les obres de substitució de teules 
de la coberta de la masia de Can Vila. 

Resolució número 54/2016 de 22.07.2016  per la qual l’ajuntament es dóna per 
assabentat i  informa favorablement el pas del VI 100% Tondo, pel terme municipal, e
pròxim dia 25 de setembre de 2016. 

Resolució número 55/2016 de 22.07.2016  pel qual s’aprova un contracte menor a 
l’empresa Terra Aspra, SL pel servei de manteniment de zones verdes.

Resolució número 56/2016 de 25.07.2016  pel qual s’autoritza a l’AMIPA 
CEIP Finestres a utilitzar vuit tendes de campanya pels nens i nenes del casal d’estiu 
els dies 26 i 27 de juliol de 2016. 

Resolució número 57/2016 de 26.07.2016  per la qual s’autoritza a la Fundació 
a ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva a un grup d’infants d’edat 

entre 6 i 9 anys i els seus educadors per fer bivac la nit del dia 27 de juliol. 

Resolució número 58/2016 de 29.07.2016  per la qual es reconeix la despesa de 

Resolució número 59/2016 de 29.07.2016  per la qual s’accepta la donació de 300 
euros de l’empresa Filicor, SL destinada a la realització d’actes de la festa major de 

Resolució número 61/2016 de 01.08.2016  per la qual s’aprova definitivament 
projecte d’urbanització de l’àmbit del PMU-2 Indústria el Torn,  de conformitat amb el 
projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i promogut per IVISCO 
DESARROLLOS SL., i el projecte de reparcel·lació voluntària de l’esmentat àmbit, 

çant modalitat de compensació bàsica. 

Resolució número 62/2016 de 5.08.2016  per la qual s’aproven diversos contractes 

/2016 de 19.08.2016 per la qual s’aprova requerir a Or
Construccions del Pla de l’Estany SL per tal que executi les obres d’urbanització del 

carrer Can Caló d’acord amb el projecte d’urbanització aprovat. 

El Ple en resta assabentat.   

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

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple la 
esolucions següents:   
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per la qual es concedeix llicència 
urbanística a la senyora Carme Mercader i Frigola per a les obres de pintat de la 

per la qual es concedeix llicència 
anco i Vazquez per a les obres de substitució de teules 

per la qual l’ajuntament es dóna per 
assabentat i  informa favorablement el pas del VI 100% Tondo, pel terme municipal, el 

pel qual s’aprova un contracte menor a 
l’empresa Terra Aspra, SL pel servei de manteniment de zones verdes. 

pel qual s’autoritza a l’AMIPA de l’escola 
CEIP Finestres a utilitzar vuit tendes de campanya pels nens i nenes del casal d’estiu 

per la qual s’autoritza a la Fundació 
a ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva a un grup d’infants d’edat 

entre 6 i 9 anys i els seus educadors per fer bivac la nit del dia 27 de juliol.  

per la qual es reconeix la despesa de 

per la qual s’accepta la donació de 300 
euros de l’empresa Filicor, SL destinada a la realització d’actes de la festa major de 

per la qual s’aprova definitivament el 
stria el Torn,  de conformitat amb el 

projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i promogut per IVISCO 
DESARROLLOS SL., i el projecte de reparcel·lació voluntària de l’esmentat àmbit, 

per la qual s’aproven diversos contractes 

a requerir a Or-Pla 
xecuti les obres d’urbanització del 

carrer Can Caló d’acord amb el projecte d’urbanització aprovat.  

. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ ALCALDIA 

president, proposa al Ple la 
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5.1. Resolució de l’alcaldia número 48/2016 de 18.07 .2016
 
“Antecedents  
 
El Conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2016 per deutes pendents de pagament de la 
Generalitat de Catalunya als ens locals, subscrit entre la Diputació de Girona i la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
 
RESOLC: 
 
1. Adherir-se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 

Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2
 

2. Sol·licitar a la Diputació de Girona un pagament per import de 16.870,25 euros, per 
compte dels crèdits que l’entitat té enfront de la Generalitat de Catalunya que es 
relacionen tot seguit, d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni:

 
NºDoc.Pres NºDoc.FI 
651077191 5000357005 

651068541 5000310444 

 
3. Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de 

Mieres, transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la 
Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat 
de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
 

4. Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Girona i al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

 
5. Convalidar aquesta resolució pel Ple 

celebri.” 
 

 
 
5.2. Resolució de l’alcaldia número 60/2016 de 01.08 .2016
 
“Antecedents  
 
En data 14 de març de 2016 (RE núm. 1
de l’entitat AMIPA de l’Escola de Finestres, ha 
pública concurrència per fer front de les despeses d’organització del Casal d’Estiu, 
activitat que resulta deficitària bàsicament per la necessitat de contractar a tres 
monitors i una vetlladora per cobrir les necessita
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.1. Resolució de l’alcaldia número 48/2016 de 18.07 .2016 

El Conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2016 per deutes pendents de pagament de la 
Generalitat de Catalunya als ens locals, subscrit entre la Diputació de Girona i la 

 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,

se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2

Sol·licitar a la Diputació de Girona un pagament per import de 16.870,25 euros, per 
compte dels crèdits que l’entitat té enfront de la Generalitat de Catalunya que es 
relacionen tot seguit, d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni:

C.Gestor Pos.Press Import net
GO03 D/464000100/7130/0042 10.122,15

GO03 D/464000100/7130/0000 6.748,10

Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de 
Mieres, transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la 
Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat 

s haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.

Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Girona i al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Convalidar aquesta resolució pel Ple municipal en la propera sessió que se 

.2. Resolució de l’alcaldia número 60/2016 de 01.08 .2016 

En data 14 de març de 2016 (RE núm. 1-2016-000166),  la Sra. Ellen Whelan en nom 
de l’entitat AMIPA de l’Escola de Finestres, ha sol·licitat una subvenció exclosa de 
pública concurrència per fer front de les despeses d’organització del Casal d’Estiu, 
activitat que resulta deficitària bàsicament per la necessitat de contractar a tres 
monitors i una vetlladora per cobrir les necessitats especials dels usuaris inscrits al 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

El Conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2016 per deutes pendents de pagament de la 
Generalitat de Catalunya als ens locals, subscrit entre la Diputació de Girona i la 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides, 

se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. 

Sol·licitar a la Diputació de Girona un pagament per import de 16.870,25 euros, per 
compte dels crèdits que l’entitat té enfront de la Generalitat de Catalunya que es 
relacionen tot seguit, d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni: 

Import net Concepte 
10.122,15 € PUOSC 

Manteniment 
60% bestreta 
2015 

6.748,10 € PUOSC 2014-
2015 
Manteniment 
pagament 
40% 

Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de 
Mieres, transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la 
Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat 

s haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació. 

Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Girona i al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

municipal en la propera sessió que se 

000166),  la Sra. Ellen Whelan en nom 
sol·licitat una subvenció exclosa de 

pública concurrència per fer front de les despeses d’organització del Casal d’Estiu, 
activitat que resulta deficitària bàsicament per la necessitat de contractar a tres 

ts especials dels usuaris inscrits al 
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servei.    
 
Els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes i/o particulars quan 
les activitats desenvolupades per aquestes entitats supleixen o complementen els 
serveis atribuïts a la competència lo
 
Les activitats proposades són considerades d’interès pel municipi de Mieres.   
 
El secretari-interventor ha informat que en el pressupost de despeses de la Corporació 
per a l’any 2016 hi ha consignada una única apl
subvencions a entitats del municipi per un import total de 8.000 euros.   Aquest import 
inicialment estava previst que s’apliqués mitjançant una convocatòria amb pública 
concurrència en el marc de les bases que regulen les
acord de Ple de data 27 de maig de 2016. Per tant, adverteix que l’atorgament 
d’aquesta subvenció exclosa de p
que preveu l’aplicació 330.48004.   
 
Fonaments de dret 
 
Article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 125.2. del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d’obres, d’activitats i serveis dels ens locals.

 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han 
 
1. Atorgar un ajut econòmic, en concepte de subvenció directe exclosa de pública 
concurrència a les següents entitats:
 
ENTITAT NIF /CIF
 
AMIPA de l’Escola 
de Finestres 

 
G17298894
 

 
La subvenció està destinada a fer front a les despeses d’organització del Casal d’Estiu 
i la contractació dels monitors i personal auxiliar.

L'entitat beneficiària ha de complir totes les obligacions 
aquelles que, com a beneficiària d'aquesta subvenció li siguin exigibles de conformitat 
amb el que disposa la legislació vigent:

a) No estar incursa en cap de les prohibicions per a l'obtenció de la condició de 
beneficiari que estableix 
General de Subvencions, i en particular, trobar
obligacions tributàries i les derivades de la Seguretat Social.
 

b)  La subvenció es destinarà a finançar les activitats i a cobrir les finalitats 
indicades que es determinen a la sol·licitud, en el sentit que els fons públics no 
poden aplicar-se a d
indicada.   
 

c) Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, 
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Els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes i/o particulars quan 
les activitats desenvolupades per aquestes entitats supleixen o complementen els 
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local i general.

Les activitats proposades són considerades d’interès pel municipi de Mieres.   

interventor ha informat que en el pressupost de despeses de la Corporació 
per a l’any 2016 hi ha consignada una única aplicació pressupostària destinada a 
subvencions a entitats del municipi per un import total de 8.000 euros.   Aquest import 
inicialment estava previst que s’apliqués mitjançant una convocatòria amb pública 
concurrència en el marc de les bases que regulen les subvencions aprovades per 
acord de Ple de data 27 de maig de 2016. Per tant, adverteix que l’atorgament 
d’aquesta subvenció exclosa de pública concurrència anirà en perjudici de l’import total 
que preveu l’aplicació 330.48004.    

le 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 125.2. del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d’obres, d’activitats i serveis dels ens locals. 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,

1. Atorgar un ajut econòmic, en concepte de subvenció directe exclosa de pública 
concurrència a les següents entitats: 

NIF /CIF DOMICILI CONCEPTE  

G17298894 
 
Can Caló 62. 
17830. 

 
Dèficit del Casal d’Estiu 
2016 

La subvenció està destinada a fer front a les despeses d’organització del Casal d’Estiu 
i la contractació dels monitors i personal auxiliar. 

L'entitat beneficiària ha de complir totes les obligacions establertes per l'Ajuntament i 
aquelles que, com a beneficiària d'aquesta subvenció li siguin exigibles de conformitat 
amb el que disposa la legislació vigent: 

No estar incursa en cap de les prohibicions per a l'obtenció de la condició de 
stableix l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, i en particular, trobar-se al corrent de l
obligacions tributàries i les derivades de la Seguretat Social. 

La subvenció es destinarà a finançar les activitats i a cobrir les finalitats 
indicades que es determinen a la sol·licitud, en el sentit que els fons públics no 

se a despeses d'una naturalesa i/o d'una finalitat diferent de la 

Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, 
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Els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes i/o particulars quan 
les activitats desenvolupades per aquestes entitats supleixen o complementen els 

cal o siguin d’interès local i general. 

Les activitats proposades són considerades d’interès pel municipi de Mieres.    

interventor ha informat que en el pressupost de despeses de la Corporació 
icació pressupostària destinada a 

subvencions a entitats del municipi per un import total de 8.000 euros.   Aquest import 
inicialment estava previst que s’apliqués mitjançant una convocatòria amb pública 

subvencions aprovades per 
acord de Ple de data 27 de maig de 2016. Per tant, adverteix que l’atorgament 

blica concurrència anirà en perjudici de l’import total 

le 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Article 125.2. del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

estat legalment conferides, 

1. Atorgar un ajut econòmic, en concepte de subvenció directe exclosa de pública 

IMPORT  

Dèficit del Casal d’Estiu 
 
   3.000 € 

La subvenció està destinada a fer front a les despeses d’organització del Casal d’Estiu 

establertes per l'Ajuntament i 
aquelles que, com a beneficiària d'aquesta subvenció li siguin exigibles de conformitat 

No estar incursa en cap de les prohibicions per a l'obtenció de la condició de 
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 

se al corrent de les seves 

La subvenció es destinarà a finançar les activitats i a cobrir les finalitats 
indicades que es determinen a la sol·licitud, en el sentit que els fons públics no 

espeses d'una naturalesa i/o d'una finalitat diferent de la 

Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, 
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ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres ens 
públics o privats, si bé, en ca
cost de l'activitat subvencionada.
 

d) Acreditar abans del dia 30 de setembre de 2016, la realització de l’objecte de la 
subvenció mitjançant la presentació del pertinent compte justificatiu de 
despeses realitzades, que inclourà una Memòria justificativa del compliment de 
les condicions imposades en la present Resolució, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. A aquesta memòria haurà 
d’incloure:  

- La relació de participants 
d’inscripció d’on constin el nom, cognoms i edat del participant, i imports pagats 
per l’usuari.   

 
- Certificat signat per la presidenta de l’entitat que acrediti que l’entitat ha 
contractat els monitors durant 
d’acord amb la normativ
l’alta a la Seguretat Social)

- Relació detallada de les despeses i les inversions realitzades derivades de les 
activitats subvencionades, amb identificació dels proveïdors, de les factures, 
del seu import, data d'emissió i, si escau, del pagament realitzat.  També 
s'admetran els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a la data 
de la concessió de 
exercici i estiguin referits a l'activitat subvencionada.

- Si existissin altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada, s’haurà d'incloure la indicació de l'import i de 
procedència.  

 
e) L’entitat haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Mieres en tots 

els documents que editi relacionats amb l’activitat subvencionada.

Una vegada presentat el compte justificatiu,  l’Ajuntament realitzarà les actuacions
comprovació,  control financer i fiscalització, advertint que la subvenció s’haurà de 
reintegrar la subvenció si es donen les circumstàncies
43) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

2. Disposar i pagar la despesa de la subvenció atorgada amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent:  330.480.04 Subvencions entitats.
 
3. Comunicar aquest acord a la senyora Ellen Whelan en representació de l’AMIPA del 
CEIP Finestres de Mieres i al Ple Municipal en la primera sessió que se celebri, i fer
públic a la web municipal.” 
 
 
5.3. Resolució de l’alcaldia número 61/2016 de 01.08 .2016
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ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres ens 
públics o privats, si bé, en cap cas l'import dels fons rebuts podran superar el 
cost de l'activitat subvencionada. 

Acreditar abans del dia 30 de setembre de 2016, la realització de l’objecte de la 
subvenció mitjançant la presentació del pertinent compte justificatiu de 

zades, que inclourà una Memòria justificativa del compliment de 
les condicions imposades en la present Resolució, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. A aquesta memòria haurà 

La relació de participants en el casal d’estiu mitjançant c
on constin el nom, cognoms i edat del participant, i imports pagats 

Certificat signat per la presidenta de l’entitat que acrediti que l’entitat ha 
contractat els monitors durant el període definit a la sol·licitud i l’ha retribuït 
d’acord amb la normativa vigent (s’ha d’adjuntar còpia dels contractes, nomina i  
l’alta a la Seguretat Social). 

Relació detallada de les despeses i les inversions realitzades derivades de les 
activitats subvencionades, amb identificació dels proveïdors, de les factures, 
del seu import, data d'emissió i, si escau, del pagament realitzat.  També 
s'admetran els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a la data 
de la concessió de la subvenció sempre que s'hagin realitzat en el present 
exercici i estiguin referits a l'activitat subvencionada. 

Si existissin altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada, s’haurà d'incloure la indicació de l'import i de 

L’entitat haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Mieres en tots 
els documents que editi relacionats amb l’activitat subvencionada.

Una vegada presentat el compte justificatiu,  l’Ajuntament realitzarà les actuacions
comprovació,  control financer i fiscalització, advertint que la subvenció s’haurà de 
reintegrar la subvenció si es donen les circumstàncies previstes al Títol II (

) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS

2. Disposar i pagar la despesa de la subvenció atorgada amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent:  330.480.04 Subvencions entitats. 

3. Comunicar aquest acord a la senyora Ellen Whelan en representació de l’AMIPA del 
tres de Mieres i al Ple Municipal en la primera sessió que se celebri, i fer

 

.3. Resolució de l’alcaldia número 61/2016 de 01.08 .2016 
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ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres ens 
p cas l'import dels fons rebuts podran superar el 

Acreditar abans del dia 30 de setembre de 2016, la realització de l’objecte de la 
subvenció mitjançant la presentació del pertinent compte justificatiu de 

zades, que inclourà una Memòria justificativa del compliment de 
les condicions imposades en la present Resolució, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. A aquesta memòria haurà 

l casal d’estiu mitjançant còpia dels fulls 
on constin el nom, cognoms i edat del participant, i imports pagats 

Certificat signat per la presidenta de l’entitat que acrediti que l’entitat ha 
el període definit a la sol·licitud i l’ha retribuït 

s’ha d’adjuntar còpia dels contractes, nomina i  

Relació detallada de les despeses i les inversions realitzades derivades de les 
activitats subvencionades, amb identificació dels proveïdors, de les factures, 
del seu import, data d'emissió i, si escau, del pagament realitzat.  També 
s'admetran els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a la data 

la subvenció sempre que s'hagin realitzat en el present 

Si existissin altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada, s’haurà d'incloure la indicació de l'import i de la seva 

L’entitat haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Mieres en tots 
els documents que editi relacionats amb l’activitat subvencionada. 

Una vegada presentat el compte justificatiu,  l’Ajuntament realitzarà les actuacions de 
comprovació,  control financer i fiscalització, advertint que la subvenció s’haurà de 

previstes al Títol II (arts. 36 a 
LGS-. 

2. Disposar i pagar la despesa de la subvenció atorgada amb càrrec a l’aplicació 

3. Comunicar aquest acord a la senyora Ellen Whelan en representació de l’AMIPA del 
tres de Mieres i al Ple Municipal en la primera sessió que se celebri, i fer-ho 



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

“Antecedents  

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 42/2016 de data 26 de juny de 2016, es va 
aprovar inicialment el projecte 
de conformitat amb el projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i 
promogut per IVISCO DESARROLLOS SL. 

Simultàniament també es va sotmetre a informació pública el 
voluntària, mitjançant modalitat de compensació bàsica, que ha estat elevat a públic 
per part del promotor  IVISCO DESARROLLOS SL, mitj
davant el Notari d’Olot Sr. À

Donat que els terrenys inclosos en el polígon d'actuació urbanística pertanyen a un 
únic propietari, és d'aplicació el procediment de reparcel·lació voluntària que 
estableixen els apartats 1 i 2 de l'art. 164 del Decret 305/2006. En aquest cas recau en 
el propietari únic la responsabilitat pròpia de la junta de compensació.
 
El projecte preveu reparcel·lar l’àmbit que compren una superfície total de 10.800 m2  
lliure de càrregues i gravàmens.  
per sistemes viari (572 m2), viari
(4.680 m2) vénen dictats pel planejament general i el PMU
una superfície d’aprofitament privat de 4.900 m2 (45,37% de l’àmbit), que queda 
configurada com una parcel·la urbana 
valoració i compensació econòmica de la cessió del 10% de l’aprofitament mig del 
sector més el 15% de l’increment d’aprofitament, resultant 290,87 m2/st que es valoren 
a un preu de 50 € m2/st als efectes de la seva compensació econ
l’Ajuntament de Mieres. El compte de liquidació provisional preveu un total de 
20.629,50 euros.  
 
Els acords s’han sotmès a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la 
seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al Butl
Oficial de la Província de Girona de data 30.06.2016, a un diari de premsa periòdica de 
més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal www.mieres.cat, per a la 
presentació de les corresponents reclamacions i / o al·legacions.   
 
Durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació al 
projecte d’urbanització ni al de reparcel·lació, per tant els projectes són susceptibles 
de ser aprovats amb caràcter definitiu a fi i efecte que siguin publicats i es procedeix
inscripció de les finques resultants del projecte de reparcel·lació al Registre de la 
Propietat d’Olot.  
 
Fonaments de dret 
 
Articles 121.2.a), 127, 128 i altres concordants del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
 
Articles 23, 125.5, 164, 167 i 169 i altres concordants del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Article 52.3.s) 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.
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Mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 42/2016 de data 26 de juny de 2016, es va 
inicialment el projecte d’urbanització de l’àmbit del PMU-2 Ind

de conformitat amb el projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i 
mogut per IVISCO DESARROLLOS SL.  

Simultàniament també es va sotmetre a informació pública el projecte de reparcel·lació 
voluntària, mitjançant modalitat de compensació bàsica, que ha estat elevat a públic 

IVISCO DESARROLLOS SL, mitjançant escriptura formalitzada 
Àngel Arregui Laborda.   

Donat que els terrenys inclosos en el polígon d'actuació urbanística pertanyen a un 
únic propietari, és d'aplicació el procediment de reparcel·lació voluntària que 

xen els apartats 1 i 2 de l'art. 164 del Decret 305/2006. En aquest cas recau en 
el propietari únic la responsabilitat pròpia de la junta de compensació. 

El projecte preveu reparcel·lar l’àmbit que compren una superfície total de 10.800 m2  
lliure de càrregues i gravàmens.  Les cessions dels terrenys destinats a domini públic 
per sistemes viari (572 m2), viari-1 (558 m2), serveis tècnics (90 m2) i espais ll

nen dictats pel planejament general i el PMU-2.  Del projecte en resulta 
una superfície d’aprofitament privat de 4.900 m2 (45,37% de l’àmbit), que queda 
configurada com una parcel·la urbana – zona industrial 7b.  El projecte contempla la
valoració i compensació econòmica de la cessió del 10% de l’aprofitament mig del 
sector més el 15% de l’increment d’aprofitament, resultant 290,87 m2/st que es valoren 

€ m2/st als efectes de la seva compensació econòmica a favor de 
ament de Mieres. El compte de liquidació provisional preveu un total de 

a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la 
seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al Butl
Oficial de la Província de Girona de data 30.06.2016, a un diari de premsa periòdica de 
més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal www.mieres.cat, per a la 
presentació de les corresponents reclamacions i / o al·legacions.    

ermini d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació al 
projecte d’urbanització ni al de reparcel·lació, per tant els projectes són susceptibles 
de ser aprovats amb caràcter definitiu a fi i efecte que siguin publicats i es procedeix
inscripció de les finques resultants del projecte de reparcel·lació al Registre de la 

Articles 121.2.a), 127, 128 i altres concordants del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,  

Articles 23, 125.5, 164, 167 i 169 i altres concordants del Decret 305/2006, de 18 de 
rova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  

Article 52.3.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
l i de Règim Local de Catalunya. 
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Mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 42/2016 de data 26 de juny de 2016, es va 
2 Indústria el Torn,  

de conformitat amb el projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i 

projecte de reparcel·lació 
voluntària, mitjançant modalitat de compensació bàsica, que ha estat elevat a públic 

ançant escriptura formalitzada 

Donat que els terrenys inclosos en el polígon d'actuació urbanística pertanyen a un 
únic propietari, és d'aplicació el procediment de reparcel·lació voluntària que 

xen els apartats 1 i 2 de l'art. 164 del Decret 305/2006. En aquest cas recau en 
 

El projecte preveu reparcel·lar l’àmbit que compren una superfície total de 10.800 m2  
Les cessions dels terrenys destinats a domini públic 
1 (558 m2), serveis tècnics (90 m2) i espais lliures 

2.  Del projecte en resulta 
una superfície d’aprofitament privat de 4.900 m2 (45,37% de l’àmbit), que queda 

zona industrial 7b.  El projecte contempla la 
valoració i compensació econòmica de la cessió del 10% de l’aprofitament mig del 
sector més el 15% de l’increment d’aprofitament, resultant 290,87 m2/st que es valoren 

òmica a favor de 
ament de Mieres. El compte de liquidació provisional preveu un total de 

a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la 
seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona de data 30.06.2016, a un diari de premsa periòdica de 
més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal www.mieres.cat, per a la 

ermini d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació al 
projecte d’urbanització ni al de reparcel·lació, per tant els projectes són susceptibles 
de ser aprovats amb caràcter definitiu a fi i efecte que siguin publicats i es procedeixi la 
inscripció de les finques resultants del projecte de reparcel·lació al Registre de la 

Articles 121.2.a), 127, 128 i altres concordants del Decret legislatiu 1/2010 de 3 

Articles 23, 125.5, 164, 167 i 169 i altres concordants del Decret 305/2006, de 18 de 

Article 52.3.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
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Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalme
 
RESOLC: 

1. Aprovar definitivament el projecte 
Torn,  de conformitat amb el projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i 
promogut per IVISCO DESARROLLOS SL.

2. Aprovar amb caràcter definitiu e
modalitat de compensació bàsica, que ha estat elevat a públic per part del promotor  
IVISCO DESARROLLOS SL., segons escriptura pública formalitzada el dia 28 de juny 
de 2016 davant el notari d’Olot, 

L'aprovació del projecte de reparcel·lació produeix essencialment els efectes 
econòmics i jurídics reals següents:

a) La cessió de dret al municipi de Mieres en ple domini i lliures de càrregue
terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o perquè 
se'n faci l'afectació als usos que determini el planejament urbanístic.
b) L'afectació amb efectes de garantia real de les parcel·les adjudicades al compliment 
de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació.
c) La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves 
parcel·les. 
d) El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació a
e) L'extinció o la transformació de drets i de càrregues, d'acord amb la legislació 
aplicable. 
 
3. Fer públics els anteriors acords 
l’Ajuntament, al BOP de Girona, a un diari de premsa periòdica de més di
l’àmbit municipal, i a la web municipal 
 
4. Notificar-ho a tots els interessats directes que consten a l’expedient, requerint 
expressament a IVISCO DESARROLLOS SL que en el termini d’un mes f
pagament a favor de l’Ajuntament de Mieres del valor compensatori de l’aprofitament 
mig del sector més l’increment de l’aprofitament privat, per un import de 14.543,50 
euros. 
 
5. Una vegada publicats i notificats els acords, requerir al 
què expedeixi una certificació, 
amb vista a la inscripció del projecte en el Registre de la Propietat. El fet de ser un
reparcel·lació voluntària, la presentació de l'esc
d'aprovació de la reparcel·lació són suficients per a la inscripció en el Registre de la 
Propietat.” 
 
La proposta és aprovada per
convalidades pel Ple.   
 
 
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Identificació de l’expedient 
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Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,

1. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de l’àmbit del PMU
Torn,  de conformitat amb el projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i 
promogut per IVISCO DESARROLLOS SL. 

caràcter definitiu el projecte de reparcel·lació voluntària, mitjançant 
modalitat de compensació bàsica, que ha estat elevat a públic per part del promotor  
IVISCO DESARROLLOS SL., segons escriptura pública formalitzada el dia 28 de juny 

notari d’Olot, Sr. Àngel Arregui Laborda (Núm. Protocol 1425).

L'aprovació del projecte de reparcel·lació produeix essencialment els efectes 
econòmics i jurídics reals següents: 

a) La cessió de dret al municipi de Mieres en ple domini i lliures de càrregue
terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o perquè 
se'n faci l'afectació als usos que determini el planejament urbanístic. 
b) L'afectació amb efectes de garantia real de les parcel·les adjudicades al compliment 
de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació.
c) La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves 

d) El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació aplicable.
e) L'extinció o la transformació de drets i de càrregues, d'acord amb la legislació 

Fer públics els anteriors acords mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, al BOP de Girona, a un diari de premsa periòdica de més di
l’àmbit municipal, i a la web municipal www.mieres.cat.   

ho a tots els interessats directes que consten a l’expedient, requerint 
expressament a IVISCO DESARROLLOS SL que en el termini d’un mes f
pagament a favor de l’Ajuntament de Mieres del valor compensatori de l’aprofitament 
mig del sector més l’increment de l’aprofitament privat, per un import de 14.543,50 

Una vegada publicats i notificats els acords, requerir al secretari de la corporació a 
expedeixi una certificació, d'acord amb el que estableix la legislació hipotecària, 

amb vista a la inscripció del projecte en el Registre de la Propietat. El fet de ser un
reparcel·lació voluntària, la presentació de l'escriptura pública i la certificació de l'acord 
d'aprovació de la reparcel·lació són suficients per a la inscripció en el Registre de la 

La proposta és aprovada per unanimitat, i conseqüentment les Resolucions són 

OPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES  

Identificació de l’expedient  

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

nt conferides, 

de l’àmbit del PMU-2 Indústria el 
Torn,  de conformitat amb el projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i 

l projecte de reparcel·lació voluntària, mitjançant 
modalitat de compensació bàsica, que ha estat elevat a públic per part del promotor  
IVISCO DESARROLLOS SL., segons escriptura pública formalitzada el dia 28 de juny 

ngel Arregui Laborda (Núm. Protocol 1425). 

L'aprovació del projecte de reparcel·lació produeix essencialment els efectes 

a) La cessió de dret al municipi de Mieres en ple domini i lliures de càrregues, dels 
terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o perquè 

b) L'afectació amb efectes de garantia real de les parcel·les adjudicades al compliment 
de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació. 
c) La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves 

plicable. 
e) L'extinció o la transformació de drets i de càrregues, d'acord amb la legislació 

mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, al BOP de Girona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a 

ho a tots els interessats directes que consten a l’expedient, requerint 
expressament a IVISCO DESARROLLOS SL que en el termini d’un mes faci efectiu el 
pagament a favor de l’Ajuntament de Mieres del valor compensatori de l’aprofitament 
mig del sector més l’increment de l’aprofitament privat, per un import de 14.543,50 

secretari de la corporació a 
d'acord amb el que estableix la legislació hipotecària, 

amb vista a la inscripció del projecte en el Registre de la Propietat. El fet de ser una 
riptura pública i la certificació de l'acord 

d'aprovació de la reparcel·lació són suficients per a la inscripció en el Registre de la 

i conseqüentment les Resolucions són 
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Proposta relativa a l’aprovació de factures.  
 
Antecedents 
 
El secretari-interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total d
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

2016/203 
Assegurances 
Jordi Triola, SL

2016/204 

Assegurances Jordi 

Triola, SL 

2016/205 

Telefónica Móviles 

de España, SAU

2016/206 

Consell Comarcal 

de la Garrotxa 

2016/207 

Telefónica Móviles 

de España, SAU

2016/208 Nou Jardí 2000, SL

2016/209 Can Xumeia, SL

2016/210 

Novelec Garrotxa, 

SL 

2016/211 

Jaume Martí 

Llensa 

2016/212 

Pintures Bramon, 

SL 

2016/213 

Transports 

Elèctrics 

Interurbans, SA

2016/214 Sorea, SA 

2016/215 Sorea, SA 
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Proposta relativa a l’aprovació de factures.   

ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total d’11.821,93 euros. Les esmentades factures 
han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa legalment 

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 
s 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:  

PROVEÏDOR CONCEPTE 
APLICACIÓ 
  

 
Assegurança 
responsabilitat civil 920 22400 

Assegurances Jordi Assegurança zona 

esportiva 920 22400 

Telefónica Móviles 

de España, SAU Telèfons fixos agost 2016 920 22200 

Consell Comarcal 

 

Assistència secretaria 

intervenció juliol 2016 943 46500 

Telefónica Móviles 

de España, SAU 

Mòbils 18-06 a 17-07-

2016 920 22200 

Nou Jardí 2000, SL Plantes plaça Major 163 21001 

Can Xumeia, SL Adquisició tisores podar 155 22199 

Novelec Garrotxa, 

Adquisició bombetes 165 21301 

Diverses reparacions: 

desconnectar llums 

bústies, canviar lavabo 

pavelló, … 920 21200 

Pintures Bramon, Vernís manteniment 

bancs zones públiques 1721 21002 

Interurbans, SA 

Desplaçament a l'Escala-

Riells. Sortida joves 339 22609 

Canon aigua ajuntament 

2T2016 161 22101 

Canon aigua consultori 161 22101 
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ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
euros. Les esmentades factures 

han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa legalment 

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 

1.471,20 € 

1.630,15 € 

191,18 € 

897,21 € 

48,40 € 

51,01 € 

9,90 € 

22,65 € 

163,23 € 

50,64 € 

250,00 € 

15,88 € 

15,88 € 
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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. 
 

2016/216 Sorea, SA 

2016/217 Sorea, SA 

2016/218 Sorea, SA 

2016/219 

Assegurances Jordi 

Triola, SL 

2016/220 

Consell Comarcal 

de la Garrotxa 

2016/221 

Assessoria Pagès, 

SL 

2016/222 Sorea, SA 

2016/223 

Jardineria el Molí, 

SC 

2016/224 

Sistemas Digitales 

Corporate, SL 

2016/225 

Consell Comarcal 

de la Garrotxa 

2016/226 

Consell Comarcal 

de la Garrotxa 

2016/227 

Bigmat Materials 

Banyoles 

2016/228 

Consell Comarcal 

de la Garrotxa 

2016/229 

Consell Comarcal 

de la Garrotxa 

2016/230 Giroprotec, SL 

2016/231 Terrra Aspra, SL

2016/232 

Aquamar Cemm, 

SL 

2016/233 

Fotosistema 

Cerdanyola  

2016/234 EADOP 

2016/235 Ikea Ibérica, SA

  Abacus, SCCL 

 

  

 

TOTAL 
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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.  

2T2016 

Canon aigua centre cívic 

2T2016 161 22101 

Canon aigua cementiri 

2T2016 161 22101 

Canon aigua escoles 

2T2016 161 22101 

Assegurances Jordi Assegurança ajuntament 

2S2016 920 22400 

Consell Comarcal 

 

Informe annex III Mas 

Pujol 943 46500 

Assessoria Pagès, 

Honoraris juliol 2016 920 22707 

Canon aigua reg Pujolet 

2T2016 161 22101 

Jardineria el Molí, Desbrossament llera riera 

Merdançà i rec St. Pere 1721 21002 

Sistemas Digitales manteniment copiadora 

08-07 a 08-08-16 920 21300 

Consell Comarcal 

 

Assessorament urbanístic 

juliol 2016 943 46500 

Consell Comarcal 

 Disciplina urbanística 943 46500 

Bigmat Materials 

Material manteniment 

xarxa senders - brigada 

joves 454 21005 

Consell Comarcal 

 

Recollida deixalles juliol 

2016 1621 22700 

Consell Comarcal 

 

Tractament deixalles juliol 

2016 1623 22700 

 Tractament mosquit tigre 312 22699 

Terrra Aspra, SL 

Treballs manteniment 

zones verdes 1721 21002 

Aquamar Cemm, Sortida joves parc aquàtic 

inflable Escala - Riells 339 22609 

Còpies fotografíes 

exposició 338 22609 

Publicació edicte 920 22603 

Ikea Ibérica, SA Marc exposició fotografia 338 22609 

Material brigada joves 339 22609 

       

      11.
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2. Que es procedeixi a ordenar el pagament de les obligacions reconegudes per part 
President, a càrrec de les aplicacions pressupostàries compromeses.   

15,88 € 

11,47 € 

55,58 € 

283,18 € 

390,66 € 

105,96 € 

3,22 € 

1.210,00 € 

108,14 € 

284,04 € 

257,03 € 

17,86 € 

1.149,39 € 

1.148,16 € 

635,25 € 

662,48 € 

78,00 € 

163,58 € 

210,00 € 

197,67 € 

17,05 € 

  

11.821,93 € 
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La proposta és aprovada per 
 

 
07. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DEMANIALS. 

 
7.1 Llicències urbanístiques.
 
7.1.1 
 
Antecedents 
  
En data 10 de desembre de 
que actua en nom de la societat MAS FALGÀS, SCP, sol·licita llicència urbanística per 
a la construcció d’una nau ramadera per engreix de boví, un femer i una tanca 
perimetral a la finca de Mas Falgàs.  
 
En data 18 de desembre de 2015, l’arquitecta municipal senyora Mª Teresa Ercilla i 
Sans informa que l’expedient s’ha de tramitar segons l’art. 50 del Text ref
d’Urbanisme i que caldrà demanar informes al Departament de Cultura, al 
Departament d’Agricultura, Ramade
Catalana de l’Aigua i a l’Institut Geològic de Catalunya.
 
En data 23 de desembre de 2015 se sol·liciten els informes sectorials.
 
En data 15 de gener de 2016 s’exposa l’expedient a informació pública al 
Oficial de la Província de Girona núm. 9.
 
En data 5 de gener de 2016 el Departament de Cultura informa que no consta cap 
jaciment arqueològic ni paleontològic que pugui resultar afectat per l’actuació que es 
proposa. 
 
En data 14 de gener de 2016 
l’actuació no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic i fa unes 
recomanacions. 
 
En data 17 de febrer de 2016
Alimentació emet informe favorable.
 
En data 12 de maig de 2016 el secretari emet un informe jurídic informant 
favorablement la proposta d’aprovació prèvia de l’avantprojecte. 
 
S’aprova amb caràcter previ l’avantprojecte per a la construcció d’una nau ramadera 
per engreix de boví, un femer i una tanca perimetral a la finca de Mas Falgàs per 
resolució d’alcadia núm. 36/2016 de data 12.05.2016.
 
En data 13 de maig de 2016 es tramet l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona per tal que aprovi el projecte amb c
 
En data 27 de maig de 2016 l’Agència Catalana de l’Aigua emet un informe en el sentit 
que des del punt de vista hidrogeològic, i sempre i quan es duguin a terme les 
mesures necessàries per a garantir que no es produeixin abocaments al m
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La proposta és aprovada per unanimitat.    

. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DEMANIALS. 

7.1 Llicències urbanístiques.  

10 de desembre de 2015, RE 1-2015-000678-1, el senyor Sergi Picart i Font, 
que actua en nom de la societat MAS FALGÀS, SCP, sol·licita llicència urbanística per 
a la construcció d’una nau ramadera per engreix de boví, un femer i una tanca 
perimetral a la finca de Mas Falgàs.   

e de 2015, l’arquitecta municipal senyora Mª Teresa Ercilla i 
Sans informa que l’expedient s’ha de tramitar segons l’art. 50 del Text ref
d’Urbanisme i que caldrà demanar informes al Departament de Cultura, al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i a l’Institut Geològic de Catalunya. 

En data 23 de desembre de 2015 se sol·liciten els informes sectorials. 

En data 15 de gener de 2016 s’exposa l’expedient a informació pública al 
Oficial de la Província de Girona núm. 9. 

En data 5 de gener de 2016 el Departament de Cultura informa que no consta cap 
jaciment arqueològic ni paleontològic que pugui resultar afectat per l’actuació que es 

En data 14 de gener de 2016 l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya informa que 
l’actuació no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic i fa unes 

En data 17 de febrer de 2016 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
forme favorable. 

En data 12 de maig de 2016 el secretari emet un informe jurídic informant 
favorablement la proposta d’aprovació prèvia de l’avantprojecte.  

S’aprova amb caràcter previ l’avantprojecte per a la construcció d’una nau ramadera 
e boví, un femer i una tanca perimetral a la finca de Mas Falgàs per 

resolució d’alcadia núm. 36/2016 de data 12.05.2016. 

En data 13 de maig de 2016 es tramet l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona per tal que aprovi el projecte amb caràcter afirmatiu.

En data 27 de maig de 2016 l’Agència Catalana de l’Aigua emet un informe en el sentit 
que des del punt de vista hidrogeològic, i sempre i quan es duguin a terme les 
mesures necessàries per a garantir que no es produeixin abocaments al m
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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DEMANIALS.  

el senyor Sergi Picart i Font, 
que actua en nom de la societat MAS FALGÀS, SCP, sol·licita llicència urbanística per 
a la construcció d’una nau ramadera per engreix de boví, un femer i una tanca 

e de 2015, l’arquitecta municipal senyora Mª Teresa Ercilla i 
Sans informa que l’expedient s’ha de tramitar segons l’art. 50 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme i que caldrà demanar informes al Departament de Cultura, al 

ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a l’Agència 

 

En data 15 de gener de 2016 s’exposa l’expedient a informació pública al Butlletí 

En data 5 de gener de 2016 el Departament de Cultura informa que no consta cap 
jaciment arqueològic ni paleontològic que pugui resultar afectat per l’actuació que es 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya informa que 
l’actuació no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic i fa unes 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

En data 12 de maig de 2016 el secretari emet un informe jurídic informant 

S’aprova amb caràcter previ l’avantprojecte per a la construcció d’una nau ramadera 
e boví, un femer i una tanca perimetral a la finca de Mas Falgàs per 

En data 13 de maig de 2016 es tramet l’expedient a la Comissió Territorial 
aràcter afirmatiu. 

En data 27 de maig de 2016 l’Agència Catalana de l’Aigua emet un informe en el sentit 
que des del punt de vista hidrogeològic, i sempre i quan es duguin a terme les 
mesures necessàries per a garantir que no es produeixin abocaments al medi, el 
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desenvolupament de l’activitat prevista no ha de comportar, previsiblement, cap risc 
per a l’aqüífer de la zona.  
 
En data 28 de juliol de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona emet un 
informe favorable amb el benentès que es compleixi
paisatgístiques relatives a arrebossar els paraments de la nova nau abans de pintar, 
amb un cromatisme de la gamma dels terrossos i, en tant que sigui possible, fer el 
mateix amb l’acabat de façana de les altres construccions existents 
d’harmonitzar el conjunt.  
 
En data 29 de juliol de 2016, l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez 
informa que les obres de construcció de la nau requereixen un projecte tècnic d’obres 
redactat per un tècnic competent.
 
En data 11 d’agost de 2016 l’interessat presenta el projecte executiu de l’obra. 
 
En data 12 d’agost de 2016 l’arquitecte municipal emet informe favorable. 
 
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarac
següent acord: 
 
1. Concedir a la societat MAS FALGÀS, SCP llicència urbanística per a les obres de 
construcció d’una nau ramadera per engreix de boví, un femer i una tanca perimetral a 
la finca de Mas Falgàs amb les condicions següents:

  
- El compliment de les recomanacions paisatgístiques relatives a arrebossar els 

paraments de la nova nau abans de pintar, amb un cromatisme de la gamma 
dels terrossos i, en tant que sigui possible, fer el mateix amb l’ac
de les altres construccions existents per tal d’harmonitzar el conjunt.  
 

El pressupost de l’obra és de 30.928,63 
 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra 
110 €. 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 881,4 €. 
  
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
 
 
7.1.2 
 
Antecedents 
  
En data 19 de juliol de 201
Aubert, que actua en nom de Fàbrega i Fills, SL, sol·licita llicència urbanística per a les 
obres de pintat de la façana dels edificis situats al carrer del Pujolet núm. 10 i 12.
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desenvolupament de l’activitat prevista no ha de comportar, previsiblement, cap risc 
 

En data 28 de juliol de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona emet un 
informe favorable amb el benentès que es compleixin les recomanacions 
paisatgístiques relatives a arrebossar els paraments de la nova nau abans de pintar, 
amb un cromatisme de la gamma dels terrossos i, en tant que sigui possible, fer el 
mateix amb l’acabat de façana de les altres construccions existents 

En data 29 de juliol de 2016, l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez 
informa que les obres de construcció de la nau requereixen un projecte tècnic d’obres 
redactat per un tècnic competent. 

t de 2016 l’interessat presenta el projecte executiu de l’obra. 

En data 12 d’agost de 2016 l’arquitecte municipal emet informe favorable. 

Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor. 

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

Concedir a la societat MAS FALGÀS, SCP llicència urbanística per a les obres de 
construcció d’una nau ramadera per engreix de boví, un femer i una tanca perimetral a 

Falgàs amb les condicions següents: 

El compliment de les recomanacions paisatgístiques relatives a arrebossar els 
paraments de la nova nau abans de pintar, amb un cromatisme de la gamma 
dels terrossos i, en tant que sigui possible, fer el mateix amb l’ac
de les altres construccions existents per tal d’harmonitzar el conjunt.  

El pressupost de l’obra és de 30.928,63 €. 

Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos: 

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

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.

e 2016, RE 1-2016-000566-1, el senyor Francisco Fàbrega 
Aubert, que actua en nom de Fàbrega i Fills, SL, sol·licita llicència urbanística per a les 
obres de pintat de la façana dels edificis situats al carrer del Pujolet núm. 10 i 12.
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desenvolupament de l’activitat prevista no ha de comportar, previsiblement, cap risc 

En data 28 de juliol de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona emet un 
n les recomanacions 

paisatgístiques relatives a arrebossar els paraments de la nova nau abans de pintar, 
amb un cromatisme de la gamma dels terrossos i, en tant que sigui possible, fer el 
mateix amb l’acabat de façana de les altres construccions existents per tal 

En data 29 de juliol de 2016, l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez 
informa que les obres de construcció de la nau requereixen un projecte tècnic d’obres 

t de 2016 l’interessat presenta el projecte executiu de l’obra.  

En data 12 d’agost de 2016 l’arquitecte municipal emet informe favorable.  

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

Concedir a la societat MAS FALGÀS, SCP llicència urbanística per a les obres de 
construcció d’una nau ramadera per engreix de boví, un femer i una tanca perimetral a 

El compliment de les recomanacions paisatgístiques relatives a arrebossar els 
paraments de la nova nau abans de pintar, amb un cromatisme de la gamma 
dels terrossos i, en tant que sigui possible, fer el mateix amb l’acabat de façana 
de les altres construccions existents per tal d’harmonitzar el conjunt.   

Ordenança fiscal número 12):   

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.  

el senyor Francisco Fàbrega 
Aubert, que actua en nom de Fàbrega i Fills, SL, sol·licita llicència urbanística per a les 
obres de pintat de la façana dels edificis situats al carrer del Pujolet núm. 10 i 12. 
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En data 29 de juliol de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 
l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez. 
 
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, 
següent acord: 
 
1. Concedir a Fàbrega i Fills, SL llicència urbanística per a realitzar les obres de pintat 
de la façana dels edificis situats al carrer del Pujolet núm. 10 i 12 amb les següents 
condicions:  
 

- La llicència fa referència únicament a obres de 
sense intervenció en l’estructura ni alteració de la volumetria de l’edificació 
existent. 

- En el cas d’ocupar la via pública caldrà prèviament sol·licitar permís a 
l’ajuntament indicant la superfície afectada i la durada de les obres.

- El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat.

- Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de seguretat i salut, 
caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i 
adopti les mesures que calgui. 
 

2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra 
50 €. 
  
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes
 
7.1.3 
 
Antecedents 
  
En data 8 d’agost de 201
Rubió, que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la 
d’obres de substitució de teules de la coberta i formació de vorera a la finca d’El Canet. 
 
En data 12 d’agost de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 
l’arquitecta municipal senyora Mª Teresa Ercilla i Sans. 
 
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
 
1. Concedir a la senyora Dolors Domènech i Rubió 
les obres de substitució de coberta i formació de vorera a la finca d’El Canet amb les 
següents condicions:  

- La llicència fa referència únicament a obres de 
sense intervenció en l’estructura ni alteració de la 
existent. 
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data 29 de juliol de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 
l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez.  

Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor. 

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

Concedir a Fàbrega i Fills, SL llicència urbanística per a realitzar les obres de pintat 
de la façana dels edificis situats al carrer del Pujolet núm. 10 i 12 amb les següents 

La llicència fa referència únicament a obres de reparació i conservació parcial, 
sense intervenció en l’estructura ni alteració de la volumetria de l’edificació 

En el cas d’ocupar la via pública caldrà prèviament sol·licitar permís a 
t indicant la superfície afectada i la durada de les obres.

El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. 
Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de seguretat i salut, 

el propi industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i 
adopti les mesures que calgui.  

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

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

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

e 2016, RE 1-2016-000598-1, la senyora Dolors Domènech i 
Rubió, que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la 
d’obres de substitució de teules de la coberta i formació de vorera a la finca d’El Canet. 

En data 12 d’agost de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 
l’arquitecta municipal senyora Mª Teresa Ercilla i Sans.  

Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor. 

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

la senyora Dolors Domènech i Rubió llicència urbanística 
les obres de substitució de coberta i formació de vorera a la finca d’El Canet amb les 

La llicència fa referència únicament a obres de reparació i conservació parcial, 
sense intervenció en l’estructura ni alteració de la volumetria de l’edificació 
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data 29 de juliol de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

Concedir a Fàbrega i Fills, SL llicència urbanística per a realitzar les obres de pintat 
de la façana dels edificis situats al carrer del Pujolet núm. 10 i 12 amb les següents 

reparació i conservació parcial, 
sense intervenció en l’estructura ni alteració de la volumetria de l’edificació 

En el cas d’ocupar la via pública caldrà prèviament sol·licitar permís a 
t indicant la superfície afectada i la durada de les obres. 

El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 

Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de seguretat i salut, 
el propi industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i 

Ordenança fiscal número 12):   

. 

la senyora Dolors Domènech i 
Rubió, que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la realització 
d’obres de substitució de teules de la coberta i formació de vorera a la finca d’El Canet.  

En data 12 d’agost de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

llicència urbanística per a realitzar 
les obres de substitució de coberta i formació de vorera a la finca d’El Canet amb les 

reparació i conservació parcial, 
volumetria de l’edificació 
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- El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat.

- Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de seguretat i salut, 
caldrà que el propi industrial qu
adopti les mesures que calgui. 
 

El pressupost de l’obra és de 2.648,50 
 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra 
50 €. 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 75,48 €. 
  
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes
 
 
7.2. Llicències demanials
 
7.2.1 
 
Antecedents 
 
En data 16 d’agost de 2016 ha tingut entrada la sol·licitud de la senyora  Anna Torras 
Deltell, amb NIF 37355396S, en nom de la Comissió de Festes de Mieres, que en 
motiu de la festa major que se celebra els dies 26, 27, 28 i 29 d’agost, deman
utilitzar l’espai públic de la 
zona esportiva per a les actuacions i activitats programades i la utilització de taules, 
cadires, tanques, escenari i equip de so. 
 
El secretari de la corporació ha informat que l’interessat requereix un ús privatiu que 
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 
a l'atorgament d'una llicència d'utilització i ocupació de l’equipament públic de 
conformitat amb el que estableix l'article 218.4 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
 
Fonaments de dret 
 
Article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'apro
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 
Articles 57 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
 
1. Atorgar una llicència demanial a favor de la Comissió de Festes de Mieres que es 
regirà d'acord amb les següents condicions:
 

- L’ajuntament autoritza a la Comissió de Festes de Mieres a ocupar i utilitzar 

                                                                                                           

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

El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. 
Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de seguretat i salut, 
caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i 
adopti les mesures que calgui.  

El pressupost de l’obra és de 2.648,50 €. 

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

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

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.

7.2. Llicències demanials  

En data 16 d’agost de 2016 ha tingut entrada la sol·licitud de la senyora  Anna Torras 
Deltell, amb NIF 37355396S, en nom de la Comissió de Festes de Mieres, que en 
motiu de la festa major que se celebra els dies 26, 27, 28 i 29 d’agost, deman
utilitzar l’espai públic de la plaça Major, C/ de la Plaça, C/ Nou, plaça de la Sallera i 
zona esportiva per a les actuacions i activitats programades i la utilització de taules, 
cadires, tanques, escenari i equip de so.  

corporació ha informat que l’interessat requereix un ús privatiu que 
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 
a l'atorgament d'una llicència d'utilització i ocupació de l’equipament públic de 

el que estableix l'article 218.4 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

Article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'apro
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Articles 57 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 

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

Atorgar una llicència demanial a favor de la Comissió de Festes de Mieres que es 
regirà d'acord amb les següents condicions: 

autoritza a la Comissió de Festes de Mieres a ocupar i utilitzar 
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El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 

Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de seguretat i salut, 
e realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i 

fiscal número 12):   

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

. 

En data 16 d’agost de 2016 ha tingut entrada la sol·licitud de la senyora  Anna Torras 
Deltell, amb NIF 37355396S, en nom de la Comissió de Festes de Mieres, que en 
motiu de la festa major que se celebra els dies 26, 27, 28 i 29 d’agost, demana poder 

laça de la Sallera i 
zona esportiva per a les actuacions i activitats programades i la utilització de taules, 

corporació ha informat que l’interessat requereix un ús privatiu que 
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 
a l'atorgament d'una llicència d'utilització i ocupació de l’equipament públic de 

el que estableix l'article 218.4 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. 

Article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 

Articles 57 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 

Ple l’adopció del 

Atorgar una llicència demanial a favor de la Comissió de Festes de Mieres que es 

autoritza a la Comissió de Festes de Mieres a ocupar i utilitzar 
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l’espai públic de la plaça Major, C/ de la Plaça, C/ Nou, 
esportiva per a les actuacions i activitats programades.  

- Aquesta llicència té caràcter d'ocupació temporal i origina una situació de 
possessió precària essencialment revocable per raon
a indemnització, si s'escau.

 
2. Col·laborar en l’organització de la festa major en els següents termes:
 
- aportant taules, cadires, tanques, escenari i l’equip de so.
 
3. Comunicar els presents acords a la Sra. Torras. 
 
 
7.2.2 
 
Antecedents 
 
En data 19 d’agost de 2016 ha tingut entrada la sol·licitud del Sr. Armand Zuleta 
Muñoz, amb NIF 47.274775M,  que demana poder utilitzar l’espai públic de la 
Major els dies 26 i 27 d’agost en horari de nit per poder parar un carre
m x 1 m en motiu de la festa major.
 
El secretari de la corporació ha informat que l’interessat requereix un ús privatiu que 
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 
a l'atorgament d'una llicència d'utilització i ocupació de l’equipament públic de 
conformitat amb el que estableix l'article 218.4 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
 
Fonaments de dret 
 
Article 218.4 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 57 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens loca
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
 
1. Atorgar una llicència demanial a favor del Sr. Armand Zuleta Muñoz que es regirà 
d'acord amb les següents condicions:
 
- L’ajuntament l’autoritza a ocupar i utilitzar l’espai públic de la 
dies 26 i 27 d’agost en horari de nit per poder parar un carret de creps d’1,5
en motiu de la festa major. 
 
- Aquesta llicència té caràcter d'ocupació temporal i origina una situació
precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, 
si s'escau. 
  
2.  Comunicar els presents acords al Sr. Zuleta.
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laça Major, C/ de la Plaça, C/ Nou, plaça de la Sallera i zona 
esportiva per a les actuacions i activitats programades.   
Aquesta llicència té caràcter d'ocupació temporal i origina una situació de 
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret 
a indemnització, si s'escau. 

Col·laborar en l’organització de la festa major en els següents termes:

aportant taules, cadires, tanques, escenari i l’equip de so. 

els presents acords a la Sra. Torras.   

En data 19 d’agost de 2016 ha tingut entrada la sol·licitud del Sr. Armand Zuleta 
Muñoz, amb NIF 47.274775M,  que demana poder utilitzar l’espai públic de la 
Major els dies 26 i 27 d’agost en horari de nit per poder parar un carre
m x 1 m en motiu de la festa major. 

El secretari de la corporació ha informat que l’interessat requereix un ús privatiu que 
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 

ència d'utilització i ocupació de l’equipament públic de 
conformitat amb el que estableix l'article 218.4 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

rticle 218.4 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 57 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 

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

Atorgar una llicència demanial a favor del Sr. Armand Zuleta Muñoz que es regirà 
d'acord amb les següents condicions: 

a ocupar i utilitzar l’espai públic de la plaça Major durant els 
dies 26 i 27 d’agost en horari de nit per poder parar un carret de creps d’1,5

 

Aquesta llicència té caràcter d'ocupació temporal i origina una situació
precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, 

2.  Comunicar els presents acords al Sr. Zuleta. 
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laça de la Sallera i zona 

Aquesta llicència té caràcter d'ocupació temporal i origina una situació de 
s d'interès públic i amb dret 

Col·laborar en l’organització de la festa major en els següents termes: 

En data 19 d’agost de 2016 ha tingut entrada la sol·licitud del Sr. Armand Zuleta 
Muñoz, amb NIF 47.274775M,  que demana poder utilitzar l’espai públic de la plaça 
Major els dies 26 i 27 d’agost en horari de nit per poder parar un carret de creps d’1,5 

El secretari de la corporació ha informat que l’interessat requereix un ús privatiu que 
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 

ència d'utilització i ocupació de l’equipament públic de 
conformitat amb el que estableix l'article 218.4 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. 

rticle 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 

Articles 57 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 

president, proposa al Ple l’adopció del 

Atorgar una llicència demanial a favor del Sr. Armand Zuleta Muñoz que es regirà 

laça Major durant els 
dies 26 i 27 d’agost en horari de nit per poder parar un carret de creps d’1,5 m x 1 m 

Aquesta llicència té caràcter d'ocupació temporal i origina una situació de possessió 
precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, 
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La proposta és aprovada per 
són atorgades.   
 

 
08. APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2016
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a la modificació de crèdit núm. 2/2016.
 
Antecedents 
 
1. Inici de l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant suplements de crèdit i crèdit 
extraordinari, per a la distribució de crèdit de les partides del procés participatiu un cop 
acceptades les propostes pel consell de poble.  
 
- Suplements de crèdit per import de 6.500 
per atendre les despeses de les propostes del procés participatiu que tenen cabuda en 
partides ja existents que es detallen a continuació:
 

1. Manteniment vies públiques, parcs i jardins: 
zona del carrer Nou.
2. Manteniment i conservació espais públics: reparació d’alguns jocs infantils.
3. Redacció de projectes i altres treballs tècnics: elaboració d’un catàleg 
d’elements de patrimoni cultural, històric, pai

 
- Crèdit extraordinari per import d
despeses de les propostes del procés participatiu de les quals no existeix crèdit que es 
detallen a continuació: 
 

1. Adquisició de material centre cívic: 
2. Adquisició de material esportiu: adquisició de jocs de petanca.
3. Senyalització viària: senyalització del camí de la riera per solucionar el 
problema d’aparcament.
4. Millora visibilitat carrer Can Caló: col·locació miralls
carrer de Can Caló.
5. Adquisició de mobiliari parc infantil.
6. Adquisició d’escenari mòbil: adquisició de taulons per al muntatge de 
l’escenari. 
7. Adquisició de mobiliari àrea de pícnic: adquisició de taules i bancs per c
una àrea de pícnic a la zona esportiva.
8. Barana de protecció plaça església: Col·locar una barana de protecció al 
límit de la plaça de l’església. 
 

2. Modificació de crèdit, mitjançant transferència de crèdit, 
per atendre les despeses necessàries atesa la impossibilitat de demorar fins
l’exercici següent la realització de la despesa i sent insuficient o inexistent el crèdit per 
atendre-la.  

 
Les partides que es proposen minorar no ha estat incrementada mitjançant suplement
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 

                                                                                                           

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

La proposta és aprovada per unanimitat, i conseqüentment les llicències sol.licitades

APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2016 .    

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a la modificació de crèdit núm. 2/2016. 

Inici de l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant suplements de crèdit i crèdit 
extraordinari, per a la distribució de crèdit de les partides del procés participatiu un cop 
acceptades les propostes pel consell de poble.   

r import de 6.500 €: increment de crèdit de diferents partides 
per atendre les despeses de les propostes del procés participatiu que tenen cabuda en 
partides ja existents que es detallen a continuació: 

1. Manteniment vies públiques, parcs i jardins: replantar arbres de ribera a la 
zona del carrer Nou. 
2. Manteniment i conservació espais públics: reparació d’alguns jocs infantils.
3. Redacció de projectes i altres treballs tècnics: elaboració d’un catàleg 
d’elements de patrimoni cultural, històric, paisatgístic.  

Crèdit extraordinari per import d’11.750 €: creació de noves partides per atendre les 
despeses de les propostes del procés participatiu de les quals no existeix crèdit que es 

1. Adquisició de material centre cívic: adquisició de jocs de taula.
2. Adquisició de material esportiu: adquisició de jocs de petanca.
3. Senyalització viària: senyalització del camí de la riera per solucionar el 
problema d’aparcament. 
4. Millora visibilitat carrer Can Caló: col·locació miralls per millorar la visibilitat al 
carrer de Can Caló. 
5. Adquisició de mobiliari parc infantil. 
6. Adquisició d’escenari mòbil: adquisició de taulons per al muntatge de 

7. Adquisició de mobiliari àrea de pícnic: adquisició de taules i bancs per c
una àrea de pícnic a la zona esportiva. 
8. Barana de protecció plaça església: Col·locar una barana de protecció al 
límit de la plaça de l’església.  

de crèdit, mitjançant transferència de crèdit, per un import de 1.250 
es despeses necessàries atesa la impossibilitat de demorar fins

l’exercici següent la realització de la despesa i sent insuficient o inexistent el crèdit per 

Les partides que es proposen minorar no ha estat incrementada mitjançant suplement
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
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i conseqüentment les llicències sol.licitades 

Inici de l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant suplements de crèdit i crèdit 
extraordinari, per a la distribució de crèdit de les partides del procés participatiu un cop 

èdit de diferents partides 
per atendre les despeses de les propostes del procés participatiu que tenen cabuda en 

replantar arbres de ribera a la 

2. Manteniment i conservació espais públics: reparació d’alguns jocs infantils. 
3. Redacció de projectes i altres treballs tècnics: elaboració d’un catàleg 

€: creació de noves partides per atendre les 
despeses de les propostes del procés participatiu de les quals no existeix crèdit que es 

adquisició de jocs de taula. 
2. Adquisició de material esportiu: adquisició de jocs de petanca. 
3. Senyalització viària: senyalització del camí de la riera per solucionar el 

per millorar la visibilitat al 

6. Adquisició d’escenari mòbil: adquisició de taulons per al muntatge de 

7. Adquisició de mobiliari àrea de pícnic: adquisició de taules i bancs per crear 

8. Barana de protecció plaça església: Col·locar una barana de protecció al 

per un import de 1.250 € 
es despeses necessàries atesa la impossibilitat de demorar fins a 

l’exercici següent la realització de la despesa i sent insuficient o inexistent el crèdit per 

Les partides que es proposen minorar no ha estat incrementada mitjançant suplements 
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
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conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni 
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors
 
No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar, 
que impedeixi la modificació.
 
Fonaments jurídics 
 
1. D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit és una 

modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la 
realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar
l’exercici següent i per a la qual el crèdit resulta insuficient 
 

2. D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari és una 
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la 
realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar
l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit 

 
3. L’article 36 del Reial decret 500/1990, estableix que els crèdits extraordinaris i els 

suplements de crèdits es podr
d’altres partides.  

 
4. De conformitat amb l’article 40 del Reial decret 500/1990, la transferència de crèdit 

és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar 
la quantia del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides 
pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica. 

 
5. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes lo
 
6. Les bases d’execució del pressupost.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
l’acord següent: 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de 
despeses de la Corporació
següent: 
 
ORIGEN DE FONS 
Baixa de partides 

Aplicació 

2016.920.130 
2016.924.22699 
 
2016.338.22609 

Personal laboral fix
Serveis generals (procés 
participatiu)
Activitats àrea de cultura

2016.924.62900 Inversions generals 
infraestructures (procés 
participatiu)
TOTAL
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conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni 
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors

promís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar, 
que impedeixi la modificació. 

D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit és una 
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la 
realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar

següent i per a la qual el crèdit resulta insuficient (art. 158.1, LRHL).

D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari és una 
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la 

na despesa específica i determinada que no pot demorar
l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit (art. 158.1, LRHL).

L’article 36 del Reial decret 500/1990, estableix que els crèdits extraordinaris i els 
suplements de crèdits es podran finançar amb majors ingressos i baixes de crèdits 

De conformitat amb l’article 40 del Reial decret 500/1990, la transferència de crèdit 
és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar 

el mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides 
pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica.  

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.  

Les bases d’execució del pressupost. 

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

inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2016 del pressupost de 
despeses de la Corporació, mitjançant baixa de partides de despeses, segons 

Descripció 
Crèdit 

anterior 
Augments 

Personal laboral fix 
Serveis generals (procés  
participatiu) 
Activitats àrea de cultura 

52.000,00 
8.485,94 

 
10.000,00 

Inversions generals - 
infraestructures (procés 
participatiu) 

15.000,00 

TOTAL   
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conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni 
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 

promís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar, 

D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit és una 
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la 
realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a 

(art. 158.1, LRHL). 

D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari és una 
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la 

na despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a 
(art. 158.1, LRHL). 

L’article 36 del Reial decret 500/1990, estableix que els crèdits extraordinaris i els 
an finançar amb majors ingressos i baixes de crèdits 

De conformitat amb l’article 40 del Reial decret 500/1990, la transferència de crèdit 
és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar 

el mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides 

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la 

president, proposa al Ple l’adopció de 

del pressupost de 
, mitjançant baixa de partides de despeses, segons el detall 

Augments  Disminució 
Pressupost 

definitiu 
  1.000,00 

7.000,00 
 

250,00 

51.000,00 
1.485,94 

 
9.750,00 

  11.250,00 3.750,00 

0,00 19.500,00 
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TOTAL ORIGEN DE FONS

  
APLICACIÓ DE FONS  
Suplements de crèdit 

Aplicació 

2016.920.131  
 
2016.163.21001 
 

 
Retribucions personal laboral 
temporal 
Manteniment vies públiques, parcs i 
jardins 

2016.1721.21002 
 

Manteniment i conservació espais 
públics 

2016.151.22706 
 
2016.339.22609 
 

Redacció de projectes i altres treballs 
tècnics 
Activitats àrea de joventut
 
TOTAL 

Crèdit extraordinari 

Aplicació 

2016.330.22611 Adquisició material Centre Cívic
2016.340.22612 Adquisició material esportiu
2016.133.60901 Senyalització viària
2016.130.60902 Millora visibilitat carrer Can Caló
2016.920.62502 Adquisició mobiliari parc infantil
2016.920.62503 Adquisició escenari mòbil
2016.920.62504 Adquisició mobiliari àrea pícnic
2016.130.62901 Barana de protecció plaça església

TOTAL 
 
 TOTAL APLICACIÓ DE FONS 
 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
 
3. En cas de no presentar
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública, per resoldre-les. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
09. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors 
 
Antecedents 

                                                                                                           

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

TOTAL ORIGEN DE FONS 
  
  

Descripció 
Crèdit 

anterior 
Augments 

Retribucions personal laboral 
 

Manteniment vies públiques, parcs i 

10.000,00 
 

3.000,00 
 

1.000,00

1.000,00

Manteniment i conservació espais 5.024,33 
 

1.000,00

Redacció de projectes i altres treballs 

Activitats àrea de joventut 

9.395,34 
 

500,00 
 

4.500,00

250,00

  7.750,00

Descripció 
Crèdit 

anterior 
Augments 

Adquisició material Centre Cívic 0,00 200,00
Adquisició material esportiu 0,00 300,00
Senyalització viària 0,00 2.500,00
Millora visibilitat carrer Can Caló 0,00 650,00
Adquisició mobiliari parc infantil 0,00 2.500,00
Adquisició escenari mòbil 0,00 1.600,00
Adquisició mobiliari àrea pícnic 0,00 2.500,00
Barana de protecció plaça església 0,00 1.500,00

  11.750,00

TOTAL APLICACIÓ DE FONS  
 

19.500,00

al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 

La proposta és aprovada per unanimitat . 

D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.  

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors  
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19.500,00 

 

Augments  Disminució 
Pressupost 

definitiu 

1.000,00 
 

1.000,00 
   

11.000,00 
 

4.000,00 
 

1.000,00 
   

6.024,33 
 

4.500,00 
 

250,00 
   

13.895,34 
 

750,00 
 

7.750,00 0,00 

Augments  Disminució 
Pressupost 

definitiu 

200,00   200,00 
300,00   300,00 

2.500,00   2.500,00 
650,00   650,00 

2.500,00   2.500,00 
1.600,00   1.600,00 
2.500,00   2.500,00 
1.500,00   1.500,00 

11.750,00 0,00 

19.500,00 
 

al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 

se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
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Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, 
quan es tracti de contractes d’obres, o
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 corresponent.  Aquests contractes es 
poden adjudicar directament a q
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
que estableix la llei de contractes del sector públic.  
 
Els contractes menors no poden tenir una durada superi
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 3/2011, 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
següent acord:  
 
1. Aprovar els següents contractes menors:   
 
Serveis 
 

empresa 

TRANSPORTS 
ELÈCTRICS 
INTERURBANS, SA 
c/ Sardenya, 16 
17007 GIRONA 
NIF A17000316 

 
Transport 
excursió a 
Palamós

 
 

empresa 

 
MUSEU DE LA PESCA 
A PALAMÓS 

Visita al museu 
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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.   

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 
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 

. Aprovar els següents contractes menors:    

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Transport 
excursió a 
Palamós 

 
338.22609 Activitats 
àrea cultura Preu total

IVA inclòs

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Visita al museu 
de la pesca. 
Excursió a 
Palamós 

338.22609 
Activitats àrea de 

cultura 

Preu 
unitari 
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Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, 
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 

ualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi 
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 

or 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 
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 

president, proposa al Ple l’adopció del 

import autoritzat 

Preu total 
IVA inclòs 310,00 € 

import autoritzat 

 
2,50 €/ 

persona 
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LLOTJA DEL PEIX A 
PALAMÓS 

Visita a la llotja 

 
ASSOC. CULTURAL 
2X4 
C/ Joaquim Vayreda, 65 
17005 GIRONA 
F17734948 

Rossinyolets. 

 
Obres  
 

empresa 

 
SALVADOR SERRA, 
SA 
Ctra. de Pujals, sn 
17834 PORQUERES 
A17033473 

Arranjament 

 
 
Subministraments 
 

empresa 

 
JORDI MALLARACH, 
SA 
C/ dels Garganta, 10 
17800 OLOT 
A17094855 

Taulers escenari 

 
JORDI MALLARACH, 
SA 
C/ dels Garganta, 10 
17800 OLOT 
A17094855 

 
Taulers escenari

 
CAN BITXO, SC 
Av. Europa, 56 
17800 OLOT 
J55067276 

Obsequi imans  
participants 
playbac
major

 
ABACUS, SCCL 
Pl. Hospital, 4 
17800 OLOT 
F028226714 

Llibres per a 
sala de lectura

 
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.  
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Visita a la llotja 
del peix. 

Excursió a 
Palamós 

338.22609 
Activitats àrea de 

cultura 

Preu 
unitari 

Cobla Els 
Rossinyolets. 
Festa Major  

338.22609 
Activitats àrea de 

cultura 

Preu total 
exempt 
IVA 

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Arranjament 
camí vell de 
Santa Pau  

454.21000 
Manteniment de 

camins 

Preu 
base 

IVA 

Total 

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Taulers escenari  
920.62503 

Adquisició escenari 
mòbil 

Preu base

IVA 

Total 

Taulers escenari 
 

920.62503 
Adquisició escenari 

mòbil 

Preu base

IVA 

Total 

Obsequi imans  
participants 
playback festa 
major 

338.22609 
Activitats àrea de 

cultura 

Preu base

IVA 

Total 

Llibres per a la 
sala de lectura 

3321.22000 
Adquisició fons 

biblioteca 

Preu total
IVA inclò
 

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.   
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1,50 €/ 

persona 

Preu total 
exempt 900,00 € 

import autoritzat 

 1.140,00 € 

  239,40 € 

1.379,40 € 

import autoritzat 

Preu base 1.218,38 € 

  255,86 € 

1.474,24 € 

Preu base 39,06 € 

8,20 € 

47,26 € 

Preu base 102,50 € 

  21,53 € 

124,03 € 

Preu total 
òs 290,48 € 

2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a 
la a càrrec de les aplicacions 
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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 
 
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A FAVOR DE SOM
SCCL.  
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Mieres va comunicar al Consell Comarcal de la Garrotxa la voluntat 
de no renovar el contracte de subministrament d’energia elèctrica que l’ens comarcal 
té contractat a nivell de comarca amb la comercialitzadora BASSOLS ENERGIA 
COMERCIAL SL, no obstant va demanar que transitòriament 
servei de subministrament amb les mateixes condicions establertes en el contracte 
inicial. La continuació del subministrament es realitzarà fins que l’Ajuntament formalitzi 
un nou contracte amb unes noves condicions.
 
La voluntat de l’Ajuntament que ha estat expressada mitjançant l’ acord plenari de data 
27 de maig de 2016,  pel qual s’acorda promoure un model energètic socialment i 
mediambientalment sostenible mitjançant la contractació del
d’electricitat de tots els edificis municipals i enllumenat públic a cooperatives de 
consum i producció d’energia 100% verda, amb la finalitat de convertir
un municipi que consumeix només energia verda i renovable i per tant,
no contamina amb l’energia elèctrica.  
 
Actualment aquest model de subministrament només és possible a través de la 
participació en els serveis de la cooperativa energètica Som Energia SCCL, és per 
aquest motiu que es proposa formalitzar 
l’esmentada cooperativa de consum i formalitzar l’encàrrec del subministrament 
d’energia elèctrica mitjançant una  adjudicació directa.    
 
El secretari-interventor ha informat que la proposta de contracte es config
contracte menor i que es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de 
l’aplicació  2016 165 22100  , no obstant adverteix que malgrat que els contractes 
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’
que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, aquest 
contracte no pot tenir una durada superior a un any (12 mesos) ni pot ser objecte de 
pròrroga, ni pot suposar una despesa superior a 18.000 euros.     
  
Fonaments de dret 
 
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
següents acords:  
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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.    

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A FAVOR DE SOM

L’Ajuntament de Mieres va comunicar al Consell Comarcal de la Garrotxa la voluntat 
de no renovar el contracte de subministrament d’energia elèctrica que l’ens comarcal 
té contractat a nivell de comarca amb la comercialitzadora BASSOLS ENERGIA 

no obstant va demanar que transitòriament se segueixi prestant el 
servei de subministrament amb les mateixes condicions establertes en el contracte 
inicial. La continuació del subministrament es realitzarà fins que l’Ajuntament formalitzi 

amb unes noves condicions. 

La voluntat de l’Ajuntament que ha estat expressada mitjançant l’ acord plenari de data 
27 de maig de 2016,  pel qual s’acorda promoure un model energètic socialment i 
mediambientalment sostenible mitjançant la contractació del subministrament 
d’electricitat de tots els edificis municipals i enllumenat públic a cooperatives de 
consum i producció d’energia 100% verda, amb la finalitat de convertir
un municipi que consumeix només energia verda i renovable i per tant, 
no contamina amb l’energia elèctrica.   

Actualment aquest model de subministrament només és possible a través de la 
participació en els serveis de la cooperativa energètica Som Energia SCCL, és per 
aquest motiu que es proposa formalitzar l’adhesió de l’ajuntament com a soci de 
l’esmentada cooperativa de consum i formalitzar l’encàrrec del subministrament 
d’energia elèctrica mitjançant una  adjudicació directa.     

interventor ha informat que la proposta de contracte es config
contracte menor i que es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de 
l’aplicació  2016 165 22100  , no obstant adverteix que malgrat que els contractes 
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’
que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, aquest 
contracte no pot tenir una durada superior a un any (12 mesos) ni pot ser objecte de 
pròrroga, ni pot suposar una despesa superior a 18.000 euros.      

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
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esident,  per signar la 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A FAVOR DE SOM -ENERGIA 

L’Ajuntament de Mieres va comunicar al Consell Comarcal de la Garrotxa la voluntat 
de no renovar el contracte de subministrament d’energia elèctrica que l’ens comarcal 
té contractat a nivell de comarca amb la comercialitzadora BASSOLS ENERGIA 

segueixi prestant el 
servei de subministrament amb les mateixes condicions establertes en el contracte 
inicial. La continuació del subministrament es realitzarà fins que l’Ajuntament formalitzi 

La voluntat de l’Ajuntament que ha estat expressada mitjançant l’ acord plenari de data 
27 de maig de 2016,  pel qual s’acorda promoure un model energètic socialment i 

subministrament 
d’electricitat de tots els edificis municipals i enllumenat públic a cooperatives de 
consum i producció d’energia 100% verda, amb la finalitat de convertir-se el 2020 en 

 un municipi que 

Actualment aquest model de subministrament només és possible a través de la 
participació en els serveis de la cooperativa energètica Som Energia SCCL, és per 

l’adhesió de l’ajuntament com a soci de 
l’esmentada cooperativa de consum i formalitzar l’encàrrec del subministrament 

interventor ha informat que la proposta de contracte es configura com un  
contracte menor i que es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de 
l’aplicació  2016 165 22100  , no obstant adverteix que malgrat que els contractes 
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i 
que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, aquest 
contracte no pot tenir una durada superior a un any (12 mesos) ni pot ser objecte de 

Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

president, proposa al Ple l’adopció dels 
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1. Aprovar formalitzar amb Som Energia SCCL, amb NIF F55091367 i amb domicili 
social a C/ Pic de Peguera, 11 (Ala A, despatx A.2.08) de Girona (17003) el contracte 
menor de subministrament d’energia elèctrica dels edificis municipals i
públic  que tot seguit es detalla: 
 

CUPS 

Codi 

subministrament

ES0211000011000574WW 8AD001

ES0211001100000014AL 8AD002

ES0211001100000028GX 8AD003

ES0211001100000068YG 8EP001

ES0211001100000211ND 8AD005

ES0211001100000216NZ 8AD004

 
Els preus unitaris variables per tarifa del preu fix de pot
següents:  
 
Tarifa Preu potencia

2.0A 
38,043426 €/KW i any (0,103944 
€/kW al dia) 

 
Tarifa Preu potencia

2.0DHA 

38,043426 €/KW i any (0,103944 
€/kW al dia) 

 
Tarifa Preu potencia

2.1DHA 

44,444710 €/kW i any (0,1214336 
€/kW al día) 

 
Tarifa 3.0A Preu potencia

 Període 
Punta (P1) 

40,728885 €/kW i any (0,111281 
€/kW al dia)  

 Període Pla 
(P2) 

24,437330 €/kW i any (0,066769 
€/kW al dia)  

 Període Vall 
(P3) 

16,291555 €/kW i any (0,044512 
€/kW al dia)  

El contracte tindrà una durada màxima de 12 mesos.  
 
El preu del contracte no podrà ser superior a 18.000 euros en còmput de despesa 
total.   
 
S’estipula com a condició essencial del contracte que SOM ENERGIA SCCL acrediti 
una producció d’energia 100% verda  i renovable.
 
2.   Que una vegada es presti el servei i s’incorporin les factures a l’expedient i es 
procedeixi, si s’escau, a aprovar
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1. Aprovar formalitzar amb Som Energia SCCL, amb NIF F55091367 i amb domicili 
social a C/ Pic de Peguera, 11 (Ala A, despatx A.2.08) de Girona (17003) el contracte 
menor de subministrament d’energia elèctrica dels edificis municipals i
públic  que tot seguit es detalla:  

di punt de 

subministrament Tarifa d’accés  

Descripció  del punt de 

subministrament 

Tipus de punt de 

subministrament

8AD001 2.0A 

Dispensari 

C/ Can Caló 56 Centr

8AD002 2.0DHA 

Centre cívic 

C/ St. Pere Centr

8AD003 2.1DHA 

Escola 

C/ Can Caló 60-62 Esc

8EP001 2.0DHA 

EP-1 Nucli 

C/ del Curreró s/n Enllumenat

8AD005 3.0A 

Pavelló 

Zona esportiva P

8AD004 2.1DHA 

Ajuntament 

C/ del Curreró 5 A

Els preus unitaris variables per tarifa del preu fix de potència elèctrica i energia són els 

Preu potencia Preu energia  
€/KW i any (0,103944  

0,124 €/kwh 

Preu potencia Preu energia  
€/KW i any (0,103944 Punta P1: 0,144 €/kwh

Vall P2:  0,068 €/kwh 

potencia Preu energia  
€/kW i any (0,1214336 Punta P1: 0,158 €/kwh

Vall P2:  0,077 €/kwh 

Preu potencia Preu energia  
€/kW i any (0,111281 0,109 €/kWh  

€/kW i any (0,066769  0,093 €/kWh  

€/kW i any (0,044512  0,066 €/kWh 

El contracte tindrà una durada màxima de 12 mesos.   

El preu del contracte no podrà ser superior a 18.000 euros en còmput de despesa 

S’estipula com a condició essencial del contracte que SOM ENERGIA SCCL acrediti 
una producció d’energia 100% verda  i renovable. 

2.   Que una vegada es presti el servei i s’incorporin les factures a l’expedient i es 
procedeixi, si s’escau, a aprovar-les a càrrec de l’aplicació pressupostària 
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1. Aprovar formalitzar amb Som Energia SCCL, amb NIF F55091367 i amb domicili 
social a C/ Pic de Peguera, 11 (Ala A, despatx A.2.08) de Girona (17003) el contracte 
menor de subministrament d’energia elèctrica dels edificis municipals i enllumenat 

Tipus de punt de 

subministrament  

PC1  (kW)  

Centre de Salut 9,95 

 

Centre cívic 1,1 

 

Escoles  14,49 

 

Enllumenat 5 

 

Pavelló 20,78 

 

Ajuntament 15 

 

ncia elèctrica i energia són els 

€/kwh 
 

€/kwh 
 

El preu del contracte no podrà ser superior a 18.000 euros en còmput de despesa 

S’estipula com a condició essencial del contracte que SOM ENERGIA SCCL acrediti 

2.   Que una vegada es presti el servei i s’incorporin les factures a l’expedient i es 
les a càrrec de l’aplicació pressupostària 2016 165 
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22100, i assumir el compromís de consignar crèdit suficient a càrrec del pressupost
despeses de l’exercici 2017. 
 
3.   Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
documentació necessària en relació a l’esmentat contracte de serveis.  
 
4. Comunicar-ho als interessats. 
 
La proposta és aprovada per
 
 
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL M UNICIPI PER A 
L’ANY 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de les dues festes locals del municipi per a l’any 201
 
Antecedents  
 
L’escrit tramès pel Departament d’Empresa i Ocupació en el que sol·liciten que es 
comuniquin les dates de les dues festes locals del municipi per a l’any 201
  
Fonaments de dret 
 
Article 46 del Reial Decret 2001/19
 
Decret 177/1980 de 3 d’octubre
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach
següent acord: 
 
1. Establir els dies 7 d’abril i 28 d’agost 
a l’any 2017. 
 
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empre
 
La proposta és aprovada per 
 
 
12. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA TAULA PER A L’EDUCACIÓ A LA  GARROTXA.
 
Vista la proposta de creació d’una Taula per a l’E
promoguda per diferents entitats públiques i 
establir un marc de relació estable i permanent amb el compromís de treballar 
conjuntament en favor de l’educació al llarg de la vida en l’àmbit territorial de la 
Garrotxa. 
 
Vist que interessa a l’Ajuntament ser 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  

                                                                                                           

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

, i assumir el compromís de consignar crèdit suficient a càrrec del pressupost
despeses de l’exercici 2017.  

3.   Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,  per signar la 
documentació necessària en relació a l’esmentat contracte de serveis.  

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL M UNICIPI PER A 

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de les dues festes locals del municipi per a l’any 201

Departament d’Empresa i Ocupació en el que sol·liciten que es 
comuniquin les dates de les dues festes locals del municipi per a l’any 201

Article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 

Decret 177/1980 de 3 d’octubre 

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

7 d’abril i 28 d’agost com a festes locals del municipi de Mieres per 

2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA TAULA PER A L’EDUCACIÓ A LA  GARROTXA.

Vista la proposta de creació d’una Taula per a l’Educació a la Garrotxa, que 
promoguda per diferents entitats públiques i privades de la comarca, té per objectiu 
establir un marc de relació estable i permanent amb el compromís de treballar 
conjuntament en favor de l’educació al llarg de la vida en l’àmbit territorial de la 

untament ser present a la Taula. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció dels 
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, i assumir el compromís de consignar crèdit suficient a càrrec del pressupost de 

president,  per signar la 
documentació necessària en relació a l’esmentat contracte de serveis.   

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL M UNICIPI PER A 

Proposta relativa a l’aprovació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2017. 

Departament d’Empresa i Ocupació en el que sol·liciten que es 
comuniquin les dates de les dues festes locals del municipi per a l’any 2017. 

president, proposa al Ple l’adopció del 

com a festes locals del municipi de Mieres per 

PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA TAULA PER A L’EDUCACIÓ A LA  GARROTXA.  

ducació a la Garrotxa, que 
privades de la comarca, té per objectiu 

establir un marc de relació estable i permanent amb el compromís de treballar 
conjuntament en favor de l’educació al llarg de la vida en l’àmbit territorial de la 

t, proposa al Ple l’adopció dels 
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1. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Mieres a la Taula per a l’Educació a la 
Garrotxa.   
 
2. Designar a la regidora Sra. Marta Sasanedas 
l’Ajuntament de Mieres en els òrgans de participació i deliberació que es constitueixin 
en el marc de la Taula per a l’Educació a la Garrotxa.  
 
3. Facultar a l’Alcalde-pres
de qualsevol altra documentació que sigui necessària per
acords. 
 
4. Comunicar aquests acord
 
L’Alcalde també demana que 
que en siguin coneixedors i,
 
La proposta és aprovada per 
 
 
13. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PE L CONTROL 
INTEGRAT DE PLAGUES URBANES

 
Antecedents 
 
En data 6 de juliol de 2016 es varen fer públiques al BOP les bases específiques 
reguladores de les subvencions als ajuntaments per a la lluita i control integrat de 
plagues urbanes que atorga l’organisme 
Girona (Dipsalut). 
 
El Consorci SIGMA ha informat de la possibilitat que l’ajuntament de Mieres s’hi aculli 
un any més sol·licitant una subvenció per les actuacions ordinàries dutes a terme en 
matèria de lluita i control integrat de plagues durant el període d’octubre de
setembre del 2016, ambdós inclosos. 
 
Amb la col·laboració del Consorci SIGMA s’ha elaborat la proposta de subvenció del 
90% del cost assumit per l’ajuntament durant el període, juntament 
del programa Pt10 que contempla les despeses del control de rates en zones urbanes, 
i concretament es preveu sol·licitar ajut pel control de rosegadors a nivell de 
clavegueram i edifici municipal del pavelló polivalent, control de coloms, 
mosquit tigre. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 2 .1.d) i 40 del R.D.L 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
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Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Mieres a la Taula per a l’Educació a la 

2. Designar a la regidora Sra. Marta Sasanedas i Estévez per tal que representi a 
l’Ajuntament de Mieres en els òrgans de participació i deliberació que es constitueixin 

per a l’Educació a la Garrotxa.   

president per tal que formalitzi i trameti la sol·licitud d’adhesió i 
documentació que sigui necessària per a l’execució del

cords al Consell Comarcal de la Garrotxa.   

L’Alcalde també demana que aquest acord es comuniqui al CEIP de Finestres per tal
que en siguin coneixedors i, si els interessa, s’hi puguin també adherir com a escola. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PE L CONTROL 
INTEGRAT DE PLAGUES URBANES  2016.  

En data 6 de juliol de 2016 es varen fer públiques al BOP les bases específiques 
reguladores de les subvencions als ajuntaments per a la lluita i control integrat de 
plagues urbanes que atorga l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de 

El Consorci SIGMA ha informat de la possibilitat que l’ajuntament de Mieres s’hi aculli 
un any més sol·licitant una subvenció per les actuacions ordinàries dutes a terme en 

control integrat de plagues durant el període d’octubre de
2016, ambdós inclosos.  

Amb la col·laboració del Consorci SIGMA s’ha elaborat la proposta de subvenció del 
90% del cost assumit per l’ajuntament durant el període, juntament amb el formulari 
del programa Pt10 que contempla les despeses del control de rates en zones urbanes, 
i concretament es preveu sol·licitar ajut pel control de rosegadors a nivell de 
clavegueram i edifici municipal del pavelló polivalent, control de coloms, 

Article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 2 .1.d) i 40 del R.D.L 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.   

senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 
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Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Mieres a la Taula per a l’Educació a la 

per tal que representi a 
l’Ajuntament de Mieres en els òrgans de participació i deliberació que es constitueixin 

rameti la sol·licitud d’adhesió i 
l’execució dels següents 

aquest acord es comuniqui al CEIP de Finestres per tal 
s’hi puguin també adherir com a escola.  

PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PE L CONTROL 

En data 6 de juliol de 2016 es varen fer públiques al BOP les bases específiques 
reguladores de les subvencions als ajuntaments per a la lluita i control integrat de 

autònom de Salut Pública de la Diputació de 

El Consorci SIGMA ha informat de la possibilitat que l’ajuntament de Mieres s’hi aculli 
un any més sol·licitant una subvenció per les actuacions ordinàries dutes a terme en 

control integrat de plagues durant el període d’octubre del 2015 a 

Amb la col·laboració del Consorci SIGMA s’ha elaborat la proposta de subvenció del 
amb el formulari 

del programa Pt10 que contempla les despeses del control de rates en zones urbanes, 
i concretament es preveu sol·licitar ajut pel control de rosegadors a nivell de 
clavegueram i edifici municipal del pavelló polivalent, control de coloms, control del 

Article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Article 2 .1.d) i 40 del R.D.L 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 

president, proposa al Ple l’adopció del 
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C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

1. Sol·licitar a l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) una subvenció per un import de 2.439,17 euros per les despeses a
per l’ajuntament de Mieres en concepte de lluita i control integrat de plagues durant el 
període d’octubre del 2015 a setembre de
el formulari del programa Pt10 que detalla els costos relatius
coloms, mosquit tigre. 
 
2. Designar el Sr. Francesc Canalias i Farrés, Director del Consorci SIGMA com a 
interlocutor municipal per al desenvolupament del programa. 

3. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres 
a l'obtenció de la condició de beneficiari 
l'article 13 art. 13 de la Llei  
en particular, trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i les derivades de 
la Seguretat Social. 

4. Notificar aquests acords 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
14. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE 
2017.  
 
Antecedents 
 
Mitjançant Decret 273/2016, de 12 de juliol (DOGC número 7162 de 14 de juliol) 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat les 
bases i la convocatòria que regula la línia de subvencions per a despeses de 
reparacions i manteniment i conservació del PUOSC pel període 2016
 
L’Ajuntament de Mieres ha elaborat una memòria descriptiva de les despeses que es 
finançaran a càrrec de la subvenció a fi que sigui acceptada pel PUOSC. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
 Decret 273/2016, de 12 de juliol.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  
 
1. Sol·licitar adherir-se a la convocatòria de subvencions aprovada per Decret 
273/2016, de 12 de juliol, que té per objecte finançar despeses de repa
manteniment i conservació del PUOSC 2016
 
2. Aprovar la Memòria descriptiva de les despeses que s’hauran de finançar a càrrec 
de la subvenció del PUOSC 2016
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1. Sol·licitar a l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) una subvenció per un import de 2.439,17 euros per les despeses a
per l’ajuntament de Mieres en concepte de lluita i control integrat de plagues durant el 

2015 a setembre del 2016, ambdós inclosos, de conformitat amb 
el formulari del programa Pt10 que detalla els costos relatius al control de rosegadors, 

2. Designar el Sr. Francesc Canalias i Farrés, Director del Consorci SIGMA com a 
interlocutor municipal per al desenvolupament del programa.  

3. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres no està incurs en cap de les prohibicions per 
a l'obtenció de la condició de beneficiari de subvencions públiques 

de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de Sub
se al corrent de les seves obligacions tributàries i les derivades de 

Notificar aquests acords a Dipsalut i al Consorci SIGMA.     

és aprovada per unanimitat. 

LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE -  PUOSC MANTENIMENT 2016

Mitjançant Decret 273/2016, de 12 de juliol (DOGC número 7162 de 14 de juliol) 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat les 
bases i la convocatòria que regula la línia de subvencions per a despeses de 
reparacions i manteniment i conservació del PUOSC pel període 2016-

a elaborat una memòria descriptiva de les despeses que es 
finançaran a càrrec de la subvenció a fi que sigui acceptada pel PUOSC. 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Decret 273/2016, de 12 de juliol. 

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

se a la convocatòria de subvencions aprovada per Decret 
273/2016, de 12 de juliol, que té per objecte finançar despeses de repa
manteniment i conservació del PUOSC 2016-2017. 

Aprovar la Memòria descriptiva de les despeses que s’hauran de finançar a càrrec 
de la subvenció del PUOSC 2016-2017.   
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1. Sol·licitar a l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) una subvenció per un import de 2.439,17 euros per les despeses assumides 
per l’ajuntament de Mieres en concepte de lluita i control integrat de plagues durant el 

2016, ambdós inclosos, de conformitat amb 
al control de rosegadors, 

2. Designar el Sr. Francesc Canalias i Farrés, Director del Consorci SIGMA com a 

de les prohibicions per 
de subvencions públiques que estableix 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 
se al corrent de les seves obligacions tributàries i les derivades de 

LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 
PUOSC MANTENIMENT 2016-

Mitjançant Decret 273/2016, de 12 de juliol (DOGC número 7162 de 14 de juliol)  el 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat les 
bases i la convocatòria que regula la línia de subvencions per a despeses de 

-2017. 

a elaborat una memòria descriptiva de les despeses que es 
finançaran a càrrec de la subvenció a fi que sigui acceptada pel PUOSC.  

president, proposa al Ple l’adopció dels 

se a la convocatòria de subvencions aprovada per Decret 
273/2016, de 12 de juliol, que té per objecte finançar despeses de reparacions, 

Aprovar la Memòria descriptiva de les despeses que s’hauran de finançar a càrrec 
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C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

3. Trametre la Memòria i la sol·licitud de subvenció al Departament de Gove
Administracions Públiques i Habitatge mitjançant l’EACAT.
 
La proposta és aprovada per
 
 
15. PROPOSTA DE MOCIÓ DE
ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER L'AFUSEL LAMENT DELS 
ALCALDES DE MONTAGUT I OIX, SANT FELIU DE PALLEROLS  I LES PRESES
  
Aquest any fa setanta set anys que el que van ser alcaldes de Montagut i Oix
Roura Casamitjana , Sant Feliu de Pallerols, 
Miquel Castey , van ser afusellats per la dictadura franquista després de ser 
condemnats en un consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties processals 
de cap mena.  
 
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al r
anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa tant tots 
aquests alcaldes, com totes les persones afusellades (unes 192.000, inclòs el 
president de la Generalitat Lluís
general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola. 
 
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic 
d’impunitat dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que 
deixava sense cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d’auxili i 
‘els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de 
les persones’.  
 
Malgrat la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o 
Amnistia Internacional per haver incomplert la normativa internacional sobre drets 
humans, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat del dels crims de la 
dictadura franquista.  
 
Aquesta situació perllongada en el temps suposa en si mateixa una perversió de la 
democràcia i, en les seves conseqüències, un greuge i una agressió p
els garrotxins d’una forma molt especial i dolorosa a les famílies tant dels alcaldes 
Pere Roura Casamitjana , 
garrotxins que van sofrir les represàlies de l’Estat espanyol sota el règim
dictador Francisco Franco. Un greuge i una agressió que es perpetuen en el règim 
actual, de tal manera que el converteix en còmplice passiu, per deixadesa, inhibició i 
manca de fonament democràtic. 
 
Tancades, doncs, les portes de la justícia
des de fa tres anys la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de 
diverses víctimes. Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan 
Tardà va presentar el 15 d’octubre de 2
a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per 
crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís Companys, 45 alcaldes 
catalans, entre els quals hi ha
Miquel Castey i dos diputats del Parlament de Catalunya. 
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Trametre la Memòria i la sol·licitud de subvenció al Departament de Gove
Administracions Públiques i Habitatge mitjançant l’EACAT.   

La proposta és aprovada per unanimitat.  

. PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT A LA QUERELLA CONTRA L'ESTAT 
ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER L'AFUSEL LAMENT DELS 
ALCALDES DE MONTAGUT I OIX, SANT FELIU DE PALLEROLS  I LES PRESES

Aquest any fa setanta set anys que el que van ser alcaldes de Montagut i Oix
, Sant Feliu de Pallerols, Josep Calm Aulinas 

, van ser afusellats per la dictadura franquista després de ser 
condemnats en un consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties processals 

ern espanyol d’ençà de la transició al règim constitucional espanyol actual ha 
anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa tant tots 
aquests alcaldes, com totes les persones afusellades (unes 192.000, inclòs el 

de la Generalitat Lluís Companys) i empresonades pel rè
general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola. 

L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic 
del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que 

deixava sense cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d’auxili i 
‘els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de 

Malgrat la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o 
Amnistia Internacional per haver incomplert la normativa internacional sobre drets 

, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat del dels crims de la 

Aquesta situació perllongada en el temps suposa en si mateixa una perversió de la 
democràcia i, en les seves conseqüències, un greuge i una agressió permanents a tots 
els garrotxins d’una forma molt especial i dolorosa a les famílies tant dels alcaldes 

, Josep Calm Aulinas i Miquel Castey com la de tots els 
garrotxins que van sofrir les represàlies de l’Estat espanyol sota el règim
dictador Francisco Franco. Un greuge i una agressió que es perpetuen en el règim 
actual, de tal manera que el converteix en còmplice passiu, per deixadesa, inhibició i 
manca de fonament democràtic.  

Tancades, doncs, les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit 
des de fa tres anys la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de 
diverses víctimes. Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan 
Tardà va presentar el 15 d’octubre de 2013, al jutjat federal número 1 de Buenos Aires, 
a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per 
crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís Companys, 45 alcaldes 
catalans, entre els quals hi ha Pere Roura Casamitjana , Josep Calm Aulinas

i dos diputats del Parlament de Catalunya.  
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Trametre la Memòria i la sol·licitud de subvenció al Departament de Governació, 

SUPORT A LA QUERELLA CONTRA L'ESTAT 
ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER L'AFUSEL LAMENT DELS 
ALCALDES DE MONTAGUT I OIX, SANT FELIU DE PALLEROLS  I LES PRESES. 

Aquest any fa setanta set anys que el que van ser alcaldes de Montagut i Oix, Pere 
Josep Calm Aulinas i Les Preses, 

, van ser afusellats per la dictadura franquista després de ser 
condemnats en un consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties processals 

gim constitucional espanyol actual ha 
anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa tant tots 
aquests alcaldes, com totes les persones afusellades (unes 192.000, inclòs el 

Companys) i empresonades pel règim feixista del 
general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola.  

L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic 
del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que 

deixava sense cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d’auxili i 
‘els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de 

Malgrat la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o 
Amnistia Internacional per haver incomplert la normativa internacional sobre drets 

, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat del dels crims de la 

Aquesta situació perllongada en el temps suposa en si mateixa una perversió de la 
ermanents a tots 

els garrotxins d’una forma molt especial i dolorosa a les famílies tant dels alcaldes 
com la de tots els 

garrotxins que van sofrir les represàlies de l’Estat espanyol sota el règim feixista del 
dictador Francisco Franco. Un greuge i una agressió que es perpetuen en el règim 
actual, de tal manera que el converteix en còmplice passiu, per deixadesa, inhibició i 

espanyola, la justícia argentina ha assumit 
des de fa tres anys la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de 
diverses víctimes. Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan 

013, al jutjat federal número 1 de Buenos Aires, 
a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per 
crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís Companys, 45 alcaldes 

Josep Calm Aulinas , 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  

1. Recolzar la querella presentada al Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires contra 
l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament dels alcaldes de la 
Garrotxa Pere Roura Casamitjana
altres.  
 
2. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme 
durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme. 
 
3. Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos 
Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya i a les presidències de la Generalitat, del 
Parlament de Catalunya i la Diputació de Girona
 
La proposta és aprovada per
 
16. ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.
 
No escau.  

 
17. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
L’Alcalde-President dóna la paraula als regidors/es.
 
El Sr. Rovira, portaveu de CIU, pregunta pel resultat de la reunió que l’Ajuntament va 
mantenir amb els pares dels joves que 
instal·lacions del dipòsit d’aigua.   
 
L’Alcalde respon que l’Ajuntament va convocar als pares dels menors, que finalment 
va resultar que varen ser cinc joves els que varen participar en els fets,   i s
traslladar la gravetat dels fets i s
ocacionada derivada de la necessitat de buidar el dipòsit d’aigua, del trencament del 
candau i haver de fer una nova analítica de l’aigua, o en tot cas que assumissin fer
treballs socials substitutoris. 
una nova reunió per acordar com es fan càrrec del greuge. 
 
Seguidament el Sr. Rovira manifesta els següents precs i preguntes.  
 

-  Demana que s’instal
-  Demana que s’arr

l’entrada del poble, atès que les arrels dels arbres l’han fet aixecar 
per la gent que hi passa.  

-  Demana informació sobre la demora de l’arranjament de les obres pendents 
del camí de Ruïtlles que havia de fer el ferrer.  

 
L’Alcalde respon: 
 

-  Els rètols es tornaran a instal·
l’aparcament, s’aprofitarà aquesta a

-  La vorera aixecada per les arrels es farà arreglar 
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l senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del

1. Recolzar la querella presentada al Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires contra 
l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament dels alcaldes de la 

Pere Roura Casamitjana , Josep Calm Aulinas i Miquel Castey

Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme 
durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme. 

3. Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos 
Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya i a les presidències de la Generalitat, del 

alunya i la Diputació de Girona. 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

SUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.  

TORN OBERT DE PARAULES.  

President dóna la paraula als regidors/es. 

El Sr. Rovira, portaveu de CIU, pregunta pel resultat de la reunió que l’Ajuntament va 
mantenir amb els pares dels joves que varen accedir sense permís dins les 

lacions del dipòsit d’aigua.    

L’Alcalde respon que l’Ajuntament va convocar als pares dels menors, que finalment 
va resultar que varen ser cinc joves els que varen participar en els fets,   i s
traslladar la gravetat dels fets i se’ls hi va fer la proposta que assumissin la despesa 
ocacionada derivada de la necessitat de buidar el dipòsit d’aigua, del trencament del 
candau i haver de fer una nova analítica de l’aigua, o en tot cas que assumissin fer

oris. En aquests moments l’Ajuntament està a l’espera de fer 
una nova reunió per acordar com es fan càrrec del greuge.  

Seguidament el Sr. Rovira manifesta els següents precs i preguntes.   

Demana que s’instal·lin els rètols de l’entrada i sortida del poble. 
s’arregli la vorera que hi ha davant l’armari de tel

l’entrada del poble, atès que les arrels dels arbres l’han fet aixecar 
per la gent que hi passa.   
Demana informació sobre la demora de l’arranjament de les obres pendents 
del camí de Ruïtlles que havia de fer el ferrer.   

Els rètols es tornaran a instal·lar quan es faci la nova senyalització de 
l’aparcament, s’aprofitarà aquesta actuació per fer-ho tot junt.    
La vorera aixecada per les arrels es farà arreglar properament. 
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president, proposa al Ple l’adopció dels 

1. Recolzar la querella presentada al Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires contra 
l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament dels alcaldes de la 

Miquel Castey , entre 

Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme 
durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme.  

3. Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires i al 
Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya i a les presidències de la Generalitat, del 

El Sr. Rovira, portaveu de CIU, pregunta pel resultat de la reunió que l’Ajuntament va 
varen accedir sense permís dins les 

L’Alcalde respon que l’Ajuntament va convocar als pares dels menors, que finalment 
va resultar que varen ser cinc joves els que varen participar en els fets,   i se’ls hi va 

r la proposta que assumissin la despesa 
ocacionada derivada de la necessitat de buidar el dipòsit d’aigua, del trencament del 
candau i haver de fer una nova analítica de l’aigua, o en tot cas que assumissin fer 

ments l’Ajuntament està a l’espera de fer 

 

lin els rètols de l’entrada i sortida del poble.  
egli la vorera que hi ha davant l’armari de telèfons de 

l’entrada del poble, atès que les arrels dels arbres l’han fet aixecar hi ha perill 

Demana informació sobre la demora de l’arranjament de les obres pendents 

quan es faci la nova senyalització de 
ho tot junt.     

properament.  



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

- Respecte a les obres pendents, 
el ferrer es va comprometre a fer
de nou.  

 
 
 
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
20.40 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 

                                                                                                           

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

Respecte a les obres pendents, l’Ajuntament ho va adjudicar el mes de març i 
el ferrer es va comprometre a fer-ho durant el mes de juliol. Caldrà requerir

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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l’Ajuntament ho va adjudicar el mes de març i 
. Caldrà requerir-lo 

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, 


