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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’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI NÀRIA DE DATA 
25.11.2016.  

 
Es dóna per llegida l’acta cor
de  2016, la qual és aprovada per unanimitat.
 
 
2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQU IP DE GOVERN.
 
25 de novembre. Assistència al Consell de Poble.
26 de novembre. Assistència a 
Celoni. 
28 de novembre. Assistència a la presentació de l’Assemblea d’electes de Catalunya 
(AECAT) a Girona.  
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MIERE S 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.  

2015-2019 
24 
ordinària  
23 de desembre de 2016 
20.00 h. 
20:40 h. 
Sala de sessions de la casa consistorial 

Sr. Enric Domènech i Mallarach      Vivim Mieres

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

    CiU 
     CiU 

Sr. Xavier Soldevila i Vilanova     CiU 

Secretari Interventor habilitat 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Presidència es declara oberta la sessió. 

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

Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 25
de  2016, la qual és aprovada per unanimitat. 

2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQU IP DE GOVERN.

25 de novembre. Assistència al Consell de Poble. 
26 de novembre. Assistència a l'Assemblea de càrrecs electes de la CUP a Sant 

28 de novembre. Assistència a la presentació de l’Assemblea d’electes de Catalunya 
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Vivim Mieres-CUP-PA 

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

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

25 de novembre 

2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQU IP DE GOVERN. 

l'Assemblea de càrrecs electes de la CUP a Sant 

28 de novembre. Assistència a la presentació de l’Assemblea d’electes de Catalunya 
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29 de novembre. Reunió amb 
l’ajuntament de Celrà. Tema: gestió del subministrament d’aigua. 
30 de novembre. Assistència a la trobada de l’XMESS 
30 de novembre. Reunió amb la senyora Paulina Puigmitjà. 
2 de desembre. Assistència al curs sobre resiliència organitzat per la FES a Olot.
2 de desembre. Reunió amb el senyor José Francisco Mesas i el senyor David Alegret. 
Tema: legalització cabanya de Mas Ombravella.
3 de desembre. Assistència a la xerrada sobre torres de teleg
Cívic. 
4 de desembre. Assistència a l'excursió a la torr
5 de desembre. Reunió amb el senyor Juan Carles Jarauta de l’empresa Engremia’t. 
5 de desembre. Reunió amb el senyor Martin Ellis Forrester i
Tema: Catàleg de masies. 
5 de desembre. Reunió amb el senyor Antoni de Tomàs Pineda. Tema: planta triatge 
de Sant Jaume de Llierca. 
5 de desembre. Reunió amb el senyor Francesc Xavier Gallofré.  
6 de desembre. Assistència al cinef
internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
7 de desembre. Reunió amb el senyor Jordi Pairó. Tema: terrenys de la Reserva.
7 de desembre. Reunió amb la senyora Júlia Corominas. 
8 de desembre. Assistència a la presentació dels pressupostos i ordenances fiscals de 
l’exercici 2017. 
9 de desembre. Reunió amb la senyora Montserrat Baró. 
10 de desembre. Assistència a la Marató de jocs. 
12 de desembre. Reunió amb la senyora Joana Terradas de l’Agènci
Pública. Tema: campanya entorn sense fum.
13 de desembre. Reunió amb la senyora Maria Dolors Agustí. 
19 de desembre. Reunió amb el senyor Lluí
Lorenzana. Tema: habitatges rectoria. 
19 de desembre. Assistència a la Comissió informativa.
21 de desembre. Reunió amb el senyor Isidre Vila. Tema: revisió cadastral.
 
El Ple en resta assabentat.
 
El Sr. Rovira manifesta que l’assistència a l’
no es tracta d’una representació de l’Ajuntament de Mieres. 
 
Seguidament el Sr. Rovira 
atès que tenen coneixement que l’antic propietari 
amb la intenció de tallar el bosc i seguir venent més parcel.les. 
 
L’Alcalde respon que està al cas d’aquesta qüestió i diu que l’Ajuntament estarà alerta 
i ho controlarà en la mesura de lo possible, atès que és un tema complex.    
 
 
03. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.   
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia
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29 de novembre. Reunió amb el gerent del Grup Clade i el primer tinent d’alcalde de 
l’ajuntament de Celrà. Tema: gestió del subministrament d’aigua.  
30 de novembre. Assistència a la trobada de l’XMESS a Santa Coloma de Gramenet
30 de novembre. Reunió amb la senyora Paulina Puigmitjà.  

istència al curs sobre resiliència organitzat per la FES a Olot.
2 de desembre. Reunió amb el senyor José Francisco Mesas i el senyor David Alegret. 
Tema: legalització cabanya de Mas Ombravella. 
3 de desembre. Assistència a la xerrada sobre torres de telegrafia òptica al Centre 

4 de desembre. Assistència a l'excursió a la torre de telegrafia òptica de Collveí.
5 de desembre. Reunió amb el senyor Juan Carles Jarauta de l’empresa Engremia’t. 
5 de desembre. Reunió amb el senyor Martin Ellis Forrester i la senyora Montse Gou. 
Tema: Catàleg de masies.  
5 de desembre. Reunió amb el senyor Antoni de Tomàs Pineda. Tema: planta triatge 

 
5 de desembre. Reunió amb el senyor Francesc Xavier Gallofré.   
6 de desembre. Assistència al cinefòrum amb motiu del 25 de novembre, dia 
internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. 
7 de desembre. Reunió amb el senyor Jordi Pairó. Tema: terrenys de la Reserva.

mb la senyora Júlia Corominas.  
ssistència a la presentació dels pressupostos i ordenances fiscals de 

9 de desembre. Reunió amb la senyora Montserrat Baró.  
10 de desembre. Assistència a la Marató de jocs.  
12 de desembre. Reunió amb la senyora Joana Terradas de l’Agènci
Pública. Tema: campanya entorn sense fum. 
13 de desembre. Reunió amb la senyora Maria Dolors Agustí.  

embre. Reunió amb el senyor Lluís Valls, de la fundació Bisbe Tomàs de 
Lorenzana. Tema: habitatges rectoria.  

cia a la Comissió informativa. 
21 de desembre. Reunió amb el senyor Isidre Vila. Tema: revisió cadastral.

El Ple en resta assabentat. 

El Sr. Rovira manifesta que l’assistència a l’assemblea de càrrecs electes de la CUP  
no es tracta d’una representació de l’Ajuntament de Mieres.   

el Sr. Rovira pregunta per la problemàtica dels terrenys de la Reserva, 
tenen coneixement que l’antic propietari que va vendre el  te

amb la intenció de tallar el bosc i seguir venent més parcel.les.  

està al cas d’aquesta qüestió i diu que l’Ajuntament estarà alerta 
i ho controlarà en la mesura de lo possible, atès que és un tema complex.    

PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.   

Identificació de l’expedient  

Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia-Presidència.  
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i el primer tinent d’alcalde de 

a Santa Coloma de Gramenet.  

istència al curs sobre resiliència organitzat per la FES a Olot. 
2 de desembre. Reunió amb el senyor José Francisco Mesas i el senyor David Alegret. 

rafia òptica al Centre 

de telegrafia òptica de Collveí. 
5 de desembre. Reunió amb el senyor Juan Carles Jarauta de l’empresa Engremia’t.  

la senyora Montse Gou. 

5 de desembre. Reunió amb el senyor Antoni de Tomàs Pineda. Tema: planta triatge 

motiu del 25 de novembre, dia 

7 de desembre. Reunió amb el senyor Jordi Pairó. Tema: terrenys de la Reserva. 

ssistència a la presentació dels pressupostos i ordenances fiscals de 

12 de desembre. Reunió amb la senyora Joana Terradas de l’Agència de Salut 

fundació Bisbe Tomàs de 

21 de desembre. Reunió amb el senyor Isidre Vila. Tema: revisió cadastral. 

ssemblea de càrrecs electes de la CUP  

terrenys de la Reserva, 
va vendre el  terrenys ha tornat 

està al cas d’aquesta qüestió i diu que l’Ajuntament estarà alerta 
i ho controlarà en la mesura de lo possible, atès que és un tema complex.     

PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.    
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents Resolucions apro
 
Resolució número 95 /2016 de 
Girona assistència tècnica per a realitzar la supervisió d’un estudi de costos del servei 
d’abastament i subministrament d’aigua potable al municipi mitjançant una gestió 
directa, i realitzar un dictamen sobre l
l’ajuntament.  
 
Resolució número 96 /2016 de 
de les obres que s’estan realitzant a la finca propietat d’IVISCO Desarrollos, SL 
ubicada dins el sector del PMU
 
Resolució número 97 /2016 de 
pel subministrament d’aigua i taxa de clavegueram corresponent al tercer trimestre.  
 
Resolució número 98 /2016 de 
Mierencs a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer una xerrada sobre les torres 
de telegrafia el dia 3 de desembre a les 18 h. 
 
Resolució número 99 /2016 de 
Torres i Deltell a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per a la projecció d’una 
pel·lícula amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones el dia 6 de desembre de 18 a 21 h.
 
Resolució número 100 /2016 
Ivanna Quintanas i Pérez a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer l’activitat de 
ioga els dijous de 20,15 a 21,45 h fins al juny del 2017. 
 
Resolució número 101 /2016 de 
modificació de crèdits TC 2/2016 mitjançant transferència entre partides.
 
El Ple en resta assabentat.
 
04. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
 
No escau. 
 
5. PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT DE LA XIFRA OFIC IAL 
D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2016. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a prendre coneixement de la xifra oficial de població de Mieres a 1 de 
gener de 2016.    
 
Antecedents 
 
La comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística de la xifra oficial de població a 1 de 
gener 2016.  
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, dóna compte al Ple de les 
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia: 

/2016 de 25.11.2016 per la qual se sol·licita a la Diputació de 
Girona assistència tècnica per a realitzar la supervisió d’un estudi de costos del servei 
d’abastament i subministrament d’aigua potable al municipi mitjançant una gestió 
directa, i realitzar un dictamen sobre la forma de gestió més avantatjosa per a 

/2016 de 28.11.2016 per la qual es ratifica l’ordre de suspensió 
de les obres que s’estan realitzant a la finca propietat d’IVISCO Desarrollos, SL 
ubicada dins el sector del PMU-2 Indústria el Torn.  

/2016 de 28.11.2016 per la qual s’aprova la liquidació del cànon 
pel subministrament d’aigua i taxa de clavegueram corresponent al tercer trimestre.  

/2016 de 28.11.2016 per la qual s’autoritza al Centre d’Estudis 
Mierencs a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer una xerrada sobre les torres 
de telegrafia el dia 3 de desembre a les 18 h.  

/2016 de 28.11.2016 per la qual s’autoritza a la se
Torres i Deltell a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per a la projecció d’una 

motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones el dia 6 de desembre de 18 a 21 h. 

/2016 de 28.11.2016 per la qual s’autoritza a la senyora 
Ivanna Quintanas i Pérez a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer l’activitat de 
ioga els dijous de 20,15 a 21,45 h fins al juny del 2017.  

/2016 de 02.12.2016 per la qual s’aprova l’expedient de 
modificació de crèdits TC 2/2016 mitjançant transferència entre partides.

El Ple en resta assabentat. 

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

5. PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT DE LA XIFRA OFIC IAL 
D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2016.  

Identificació de l’expedient  

prendre coneixement de la xifra oficial de població de Mieres a 1 de 

La comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística de la xifra oficial de població a 1 de 
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president, dóna compte al Ple de les 

per la qual se sol·licita a la Diputació de 
Girona assistència tècnica per a realitzar la supervisió d’un estudi de costos del servei 
d’abastament i subministrament d’aigua potable al municipi mitjançant una gestió 

a forma de gestió més avantatjosa per a 

per la qual es ratifica l’ordre de suspensió 
de les obres que s’estan realitzant a la finca propietat d’IVISCO Desarrollos, SL 

per la qual s’aprova la liquidació del cànon 
pel subministrament d’aigua i taxa de clavegueram corresponent al tercer trimestre.   

per la qual s’autoritza al Centre d’Estudis 
Mierencs a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer una xerrada sobre les torres 

per la qual s’autoritza a la senyora Anna 
Torres i Deltell a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per a la projecció d’una 

motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 

s’autoritza a la senyora 
Ivanna Quintanas i Pérez a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer l’activitat de 

per la qual s’aprova l’expedient de 
modificació de crèdits TC 2/2016 mitjançant transferència entre partides. 

04. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

5. PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT DE LA XIFRA OFIC IAL 

prendre coneixement de la xifra oficial de població de Mieres a 1 de 

La comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística de la xifra oficial de població a 1 de 
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Fonaments de dret 
 
Article 81 i següents del Reial Decret 1690/1986, pel qual s’aprova el Reglament de 
Població i Demarcació territorial de les entitat
 
La Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local sobre revisió del Padró 
Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Prendre coneixement de 
municipal referida a 1 de gener de 2016 de 317 habitants. 
 
 
El Ple en pren coneixement.  
 
 
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors 
 
Antecedents 

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

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.  Aquest
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 
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 el
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.   
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81 i següents del Reial Decret 1690/1986, pel qual s’aprova el Reglament de 
Població i Demarcació territorial de les entitats locals.  

La Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local sobre revisió del Padró 
Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població

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

Prendre coneixement de la xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró 
municipal referida a 1 de gener de 2016 de 317 habitants.  

El Ple en pren coneixement.     

. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.  

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors  

Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000
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.  Aquest
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.   

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

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

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

Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.    
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81 i següents del Reial Decret 1690/1986, pel qual s’aprova el Reglament de 

La Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local sobre revisió del Padró 
Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

president, proposa al Ple l’adopció del 

xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró 

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 

tractes 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 

s esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de 

Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar els següents contractes menors:   
 
Subministraments  
 

empresa concepte

GRUP DANÉS 
DISTRIBUCIONS 
SANT JULIÀ, SA 
Ctra.de Banyoles, sn 
17481 ST. JULIÀ DE 
RAMIS 
A17134792 

Aportació quina 

 

empresa 

 
SERVICIO ESTACION, 
SA 
C/ Sèquia  
17001 GIRONA 
A08023780 

Moqueta centre 

 
DETALL AGUSTÍ 1876, 
SL 
Av. Països Catalans, 92 
17820 BANYOLES 
B55222178 

 
Eines brigada
Municipal

COMERCIAL I 
SERVEIS 
PORQUERES, SL 
P.I. Pont-Xetmar 
17844 CORNELLÀ DEL 
TERRI 
B17261033 

3 aparells aire 
calent asseca

l’ajuntament i el 

UNION PAPELERA 
MERCHANTING, SL 
Apartat Correus 156 
08820 EL PRAT DE 
LLOBREGAT 
B62219290 

Paper d’oficina

CHAPER, SL 
Pol.Ind.Casanova de 
Baix, 21 
17500 RIPOLL 
B17045618 

4 cartelleres 
d’informació

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

. Aprovar els següents contractes menors:    

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Aportació quina 
solidària  

231.48005 
Atencions solidàries 

Preu base

IVA 

Total 

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

 
Moqueta centre 

cívic 

 
340 22609 

Activitats àrea 
d’esports  

Preu base

IVA 

Total 

Eines brigada 
Municipal 

 
155 22199 

Material brigada 
municipal 

Preu base

IVA 

Total 

 
3 aparells aire 
calent asseca 
mans per a 

l’ajuntament i el 
centre cívic 

 
920 21200 

Manteniment 
d’edificis i 

instal·lacions 

Preu base

IVA 

Total 

 
Paper d’oficina 

 
920 22000 

Material d’oficina 

Preu base

IVA 

Total 

 
4 cartelleres 
d’informació 

 
334 60903 

Adquisició cartelleres 

Preu base

IVA 

Total 
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president, proposa al Ple l’adopció del 

import autoritzat 

Preu base 78,04 € 

7,80 € 

85,84  

import autoritzat 

Preu base 83,64 € 

17,56 € 

101,20 € 

Preu base 292,00 € 

61,32 € 

353,32 €  

Preu base 297,00 € 

62,37 € 

359,37 € 

Preu base 133,95 € 

28,13 € 

162,08 € 

Preu base 2.066,07 € 

433,87 € 

2.499,94 € 
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empresa concepte

CONGIAC 
C/ Montserrat, 1-7 1r 
1a 
08241 MANRESA 
P0800158H 

Elaboració estudi 
gestió aigua 

indirecte a directe i 
assessorament

SALICRU, SA 
Av. de la Serra, 100 
08460 SANTA 
MARIA DE 
PALAUTORDERA 
A08435356 

Comprovació i 
revisió instal·lació 
enllumenat públic 

 
Obres 
 

empresa 

 
FUSTERIA J. PLA, SL 
C/ Josep Ponsatí, 5-7 
17820 BANYOLES 
B17908062 

Arranjament 
passera de fusta 

TANQUES 
METÀL·LIQUES MIR 
C/ Paral·lel, 60 
17100 LA BISBAL 
D’EMPORDÀ 

 
Tancament 
perimetral 
instal·lació 
dipòsits aigua 
municipal

 
2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a 
l’expedient i es procedeixi, si s’escau, a aprovar
pressupostàries compromeses.  
 
3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
documentació necessària en relació als contractes de serveis.  
 
4. Comunicar-ho als interessats. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
07. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de factures.  
 
Antecedents 
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concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Elaboració estudi 
gestió aigua 

indirecte a directe i 
assessorament 

151.22706 
Redacció de 

projectes i altres 
treballs tècnics 

Preu base

IVA 

Total  

Comprovació i 
revisió instal·lació 
enllumenat públic  

920 21200 
Manteniment 

d’edificis i 
instal·lacions 

Preu base

IVA 

Total 

concepte aplicació 
pressupostària import 

 
Arranjament 

passera de fusta 
Torrentic 

 
1721 21002 

Conservació i 
manteniment 

d’espais públics 

Preu base

IVA 

Total 

Tancament 
perimetral 
instal·lació 
dipòsits aigua 
municipal 

 
135 60905 

Vallat dipòsit aigua 

Preu base

IVA 

Total 

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

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

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES  

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de factures.   

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

import autoritzat 

Preu base 2.000,00 € 

420,000 € 

2.420,00 € 

Preu base 250,00 € 

52,50 € 

302,50 € 

import autoritzat 

Preu base 455,00 € 

95,55 € 

550,55 € 

Preu base 2.448,00 € 

514,08 € 

2.962,08 € 

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

esident,  per signar la 
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El secretari-interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa 
legalment adquirits.  
 
Fonaments de dret 
Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.   
 
Articles 185  i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1. Aprovar el reconeixement de les següents factures: 
 

N. Registre PROVEÏDOR

2016/338 

Bassols Energia 

Comercial, SL

2016/339 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/340 

Joan Serra 

Serrat 

2016/341 

Telefónica 

Móviles 

España, SAU 

2016/342 Happyludic, SL

2016/343 Abacus, SCCl

2016/344 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/345 

Novelec 

Garrotxa, SL 

2016/346 

Mariona Pérez 

Losada 

2016/347 Instituto CIES

2016/348 

Musicom Olot, 

SL 

2016/349 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/350 

Sistemas 

Digitales 

Corporate, SL
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interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 23.175,63 euros. Les esmentades 

egudes atès que  deriven de compromisos de despesa 

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

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

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

ixement de les següents factures:  

PROVEÏDOR CONCEPTE 
 

APLICACIÓ 
Bassols Energia 

Comercial, SL 

Quotes accés instal·lació 

fotovoltaica pavelló 165 22100 

Comarcal de la 

Servei manteniment de 

sistemes informàtics 

3T2016 943 46500 

Termòmetre digital 

control legionel·losi 312 22699 

 

Telèfons fixos desembre 

2016 920 22200 

Happyludic, SL 

Adquisició i instal·lació 

mobiliari àrea de pícnic 920 62504 

Abacus, SCCl 

Jocs de taula per al 

centre cívic 330 22611 

Comarcal de la 

Assistència secretaria 

intervenció novembre 

2016 943 46500 

 Bombetes 920 21200 

Mariona Pérez 

Taller d'artteràpia 925 22606 

Instituto CIES 

Implantació mesures 

LOPD 2a part 943 46500 

Musicom Olot, 

Adquisició altaveu 338 62305 

Comarcal de la 

Informe canvi no 

substancial explotació 

agropecuària La Cadellà 943 46500 

Corporate, SL 

Manteniment copiadora 

8-11 a 8-12-16 920 21300 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
euros. Les esmentades 

egudes atès que  deriven de compromisos de despesa 

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

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

president, proposa al Ple municipal, 

IMPORT 

24,77 € 

38,18 € 

29,42 € 

191,18 € 

1.513,11 € 

199,05 € 

897,21 € 

256,88 € 

90,00 € 

226,88 € 

265,50 € 

104,41 € 

108,14 € 
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2016/351 

Matec 

Papereria 

2016/352 

Telefónica 

Móviles 

España, SAU 

2016/353 

Assessoria 

Pagès, SL 

2016/354 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/355 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/356 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/357 

Salvador Serra, 

SA 

2016/358 

Jaume Martí 

Llensa 

2016/359 

Jaume Martí 

Llensa 

2016/360 

Jaume Martí 

Llensa 

2016/361 

Jaume Martí 

Llensa 

2016/362 

Jaume Martí 

Llensa 

2016/363 

Jaume Martí 

Llensa 

2016/364 

Alimentació M. 

Isabel Torrent 

Vehí 

2016/365 

Alimentació M. 

Isabel Torrent 

Vehí 

2016/366 

Entitat 

Autònoma del 

Diari Oficial i de 

Publicacions 

2016/367 

Entitat 

Autònoma del 

Diari Oficial i de 

Publicacions 

2016/368 Sevima Sold, SL
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Material oficina 920 22000 

 

Telèfons mòbils 18-10 a 

17-11-16 920 22200 

Honoraris novembre 

2016 920 22707 

Comarcal de la Assessorament urbanístic 

novembre 2016 943 46500 

Comarcal de la Disciplina urbanística 

novembre 2016 943 46500 

Comarcal de la 

Redacció proj 

arranjament tram camí 

vell Sta. Pau 151 22706 

Salvador Serra, Terra zona jocs 

aparcament municipal 135 60904 

Jaume Martí Manteniment enllumenat 

pavelló: aranjament focus  165 21301 

Jaume Martí 

Muntatge llums nadal 165 21301 

Jaume Martí 

Reparació llums nadal i 

material i muntatge llums 

arbre nadal 165 21301 

Jaume Martí Material llums arbre 

nadal 155 22199 

Jaume Martí Diverses reparacions amb 

lloguer cistella 920 21901 

Jaume Martí Instal·lació font àrea 

pícnic 920 62504 

Alimentació M. 

Isabel Torrent 

Despeses diverses: Cool 

Art, brigada joves i taller 

cuina 920 22699 

M. 

Isabel Torrent Activitat tarda de jocs per 

a la Marató TV3 231 48005 

Autònoma del 

Diari Oficial i de 

 

Publicació edicte 

aprovació inicial proj 

arranjament tram camí 

vell Sta. Pau 920 22603 

Autònoma del 

Diari Oficial i de 

 

Publicació edicte 

aprovació inicial 

reglament mercat 920 22603 

Sevima Sold, SL 

Col·locació barana de 

protecció a la plaça de 

l'església de Sant Pere 130 62901 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

22,55 € 

48,40 € 

105,96 € 

466,65 € 

227,50 € 

1.161,87 € 

271,04 € 

300,09 € 

208,12 € 

658,19 € 

543,63 € 

482,09 € 

193,58 € 

53,55 € 

24,75 € 

210,00 € 

210,00 € 

1.379,40 € 
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2016/369 

Comercial i 

serveis 

Porqueres, SL

2016/370 

Detall Agustí 

1876, SL 

2016/371 

Decathlon 

España, SAU 

2016/372 

Pere Serrat 

Collmalivern 

2016/373 

Pere Serrat 

Collmalivern 

2016/374 

Pere Serrat 

Collmalivern 

2016/375 Petro Palol, SL

2016/376 

Decathlon 

España, SAU 

2016/377 

Hiper Escola 

Girona, SL 

2016/378 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/379 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/380 

Consell 

Comarcal de la 

Garrotxa 

2016/381 

Excavacions 

Jordi Abulí Mir

2016/382 

Xarcuteria i 

Carnisseria 

Pere Roca, SL

2016/383 Terra Aspra, SL

2016/384 

Fusteria 

Salvador Serra

2016/385 Happyludic, SL

    

  

Correos y 

Telégrafos, SA

    

 

TOTAL 
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Porqueres, SL Productes neteja 920 22110 

Detall Agustí 

Material brigada 155 22199 

 

Adquisició material 

esportiu: pilotes i dards 340 22612 

 

Arranjament voreres 

palanca i davant caixer 

automàtic 163 21001 

 Vorera terra parc infantil 135 60904 

 Font àrea pícnic 920 62504 

Palol, SL Gasoil escoles i consultori 920 22103 

 

5 packs de boles de 

petanca 340 22612 

Hiper Escola Tauler d'anuncis 

ajuntament 920 22000 

Comarcal de la Recollida deixalles 

novembre 2016 1621 22700 

Comarcal de la Tractament deixalles 

novembre 2016 1623 22700 

Comarcal de la 

Servei manteniment de 

sistemes informàtics 

3T2016 943 46500 

Jordi Abulí Mir 

Treballs parc infantil i 

neteja cunetes camí vell 

Santa Pau i Falgons 163 21001 

Pere Roca, SL Lots de nadal 920 22699 

Terra Aspra, SL 

Desbrossament i tala 

arbres llera del rec de St. 

Pere, tram pavelló - 

GI524 1721 21002 

Salvador Serra Arranjament porta escola 920 21200 

Happyludic, SL 

Adquisició i instal·lació 

mobiliari parc infantil 920 62502 

  163 21001 

Telégrafos, SA 

Enviaments postals 

desembre 2016 920 22000 

        

      23.175,63 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

111,65 € 

33,13 € 

47,95 € 

651,77 € 

689,12 € 

664,87 € 

1.476,60 € 

249,95 € 

91,06 € 

1.006,66 € 

854,76 € 

4,17 € 

497,91 € 

83,60 € 

2.500,00 € 

193,88 € 

2.500,00 € 

999,32 € 

7,13 € 

 

23.175,63 € 
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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. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I 
AMBIENTALS.  

 
8.1 Llicències urbanístique
 
8.1.1 
 
Antecedents 
  
En data 28 de novembre d
Aubert, que actua en nom de Fàbrega i Fills, SL, sol·licita llicència urbanística per a les 
obres de construcció d’una pista poliesportiva i un circuit polivalent a la finca de Mas 
Pinsach.  
 
En data 16 de desembre de 2016, la llicència ha estat informada favora
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, alcalde
següent acord: 
  
1. Concedir a Fàbrega i Fills, SL 
construcció d’una pista poliesportiva i un circuit polivalent a la finca de Mas Pinsach 
amb les següents condicions: 
 
Previ a l’inici de les obres s’ha de presentar la següent d

- Projecte signat i visat (2 exemplars). Ha d’incloure la manifestació signada per 
l’arquietecte redactor en el sentit que el projecte d’execució desenvolupa, 
sense introduir-hi modificacions, el projecte sobre el qual s’ha concedit la 
llicència d’obres. 

- Full d’assumeix de la direcció de l’execució de l’obra, signat.
- Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

 
El termini per iniciar les obres és d’1 any i per acabar

 
El pressupost de l’obra és de 33.287,98 

 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra 
110 €. 
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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.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I 

8.1 Llicències urbanístique s. 

28 de novembre de 2016, RE 1-2016-000820-1, el senyor Francesc Fàbrega i 
, que actua en nom de Fàbrega i Fills, SL, sol·licita llicència urbanística per a les 

obres de construcció d’una pista poliesportiva i un circuit polivalent a la finca de Mas 

En data 16 de desembre de 2016, la llicència ha estat informada favora
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 

Fàbrega i Fills, SL llicència urbanística per a realitzar les obres 
construcció d’una pista poliesportiva i un circuit polivalent a la finca de Mas Pinsach 

següents condicions:  

Previ a l’inici de les obres s’ha de presentar la següent documentació:  
Projecte signat i visat (2 exemplars). Ha d’incloure la manifestació signada per 
l’arquietecte redactor en el sentit que el projecte d’execució desenvolupa, 

hi modificacions, el projecte sobre el qual s’ha concedit la 

Full d’assumeix de la direcció de l’execució de l’obra, signat. 
Full d’estadística d’edificació i habitatge.  

El termini per iniciar les obres és d’1 any i per acabar-la és de 3 anys. 

El pressupost de l’obra és de 33.287,98 €. 

liquidació de les següents taxes i impostos: 

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

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

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

. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I 

el senyor Francesc Fàbrega i 
, que actua en nom de Fàbrega i Fills, SL, sol·licita llicència urbanística per a les 

obres de construcció d’una pista poliesportiva i un circuit polivalent a la finca de Mas 

En data 16 de desembre 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 
construcció d’una pista poliesportiva i un circuit polivalent a la finca de Mas Pinsach 

 
Projecte signat i visat (2 exemplars). Ha d’incloure la manifestació signada per 
l’arquietecte redactor en el sentit que el projecte d’execució desenvolupa, 

hi modificacions, el projecte sobre el qual s’ha concedit la 

Ordenança fiscal número 12):   
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- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal n
del pressupost): 948,70 €. 
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes
 
La proposta és aprovada per 
 
 
8.1.2. 
 
Antecedents 
  
En data 29 de novembre de 201
que actua en nom propi, sol·l
m2 paret de façana amb pedra del Mas Sec.  
En data 2 de desembre 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, alcalde
següent acord: 
 
1. Concedir al senyor Martin Ellis Forrester ll
obres d’arrebossar 35 m2 de paret de la façana del Mas Sec
condicions:  
 

- 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 
existent. 

- La llicència fa referència únicament a obres 
ocupació de la via pública.

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

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

- El termini per iniciar les obres és de 6 mesos i per acabar
 

El pressupost de l’obra és de 1.770 
 

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 
del pressupost): 50,45 €. 
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes
 
La proposta és aprovada per 
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Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal n
 

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

La proposta és aprovada per unanimitat.    

e 2016, RE 1-2016-000831-1, el senyor Martin Ellis Forreter, 
que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a les obres d’arrebossar 35 
m2 paret de façana amb pedra del Mas Sec.   
En data 2 de desembre de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 
l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez.  

’expedient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor. 

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

l senyor Martin Ellis Forrester llicència urbanística per a realitzar les 
’arrebossar 35 m2 de paret de la façana del Mas Sec 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 

La llicència fa referència únicament a obres interiors de la parcel·la, sense 
ocupació de la via pública. 
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 termini per iniciar les obres és de 6 mesos i per acabar-la és de 12 mesos.

st de l’obra és de 1.770 €. 

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 n

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

La proposta és aprovada per unanimitat.    

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

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

. 

el senyor Martin Ellis Forreter, 
icita llicència urbanística per a les obres d’arrebossar 35 

En data 2 de desembre de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

icència urbanística per a realitzar les 
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 

interiors de la parcel·la, sense 

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

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

la és de 12 mesos. 

Ordenança fiscal número 12):   

número 3: 2,85% 

. 
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8.2 Llicències ambientals.
 
8.2.1 
Antecedents  
 
En data 3 d’octubre de 2016, RE 
Amat, que actua en nom propi, presenta una comunicació prèvia de modificació no 
substancial de l’activitat d’explotació ramadera de la finca de la Cadellà.
 
En data 15 de novembre, els tècnics del Consorci de 
Sigma, van informar favorablement la comunicació de l’explotació ramadera de La 
Cadellà.  
La capacitat ramadera de l’explotació serà: 
 
  

Espècie Categoria 

Boví de carn Reproductors
Cria 
Reposició 
Engreix 

Èquids Reproductors
Cria 
Reposició 

Generació anual de nitrogen (kg N/any)
Superfície aportada (ha) 
Càrrega ramadera (kg N(ha i any)
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1. Es dóna per comunicat el canvi no substancial de l’activitat de l’explotació ramadera 
de la Cadellà amb les condicions següents:
 

- El titular està obligat a garantir el compliment de les condicions de tranquil·litat, 
seguretat, salubritat i altres exigides per la normativa estatal, autonòmica, 
municipal i vigents. 

- Haurà de sotmetre’s als 
mateixes. 
 

2. S’accepta la comunicació prèvia sens perjudici de drets de tercers i de tots els 
permisos, autoritzacions o llicències que siguin necessaris per exercir l’activitat d’acord 
amb les normatives sectorials que, en el seu cas, li siguin d’aplicació. 
 
3. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa 
ambiental (Ordenança fiscal número 12):  
 
4. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes
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8.2 Llicències ambientals.  

En data 3 d’octubre de 2016, RE 1-2016-000688-1, el senyor Josep Ignasi Molins 
Amat, que actua en nom propi, presenta una comunicació prèvia de modificació no 
substancial de l’activitat d’explotació ramadera de la finca de la Cadellà.

En data 15 de novembre, els tècnics del Consorci de medi ambient i salut pública, 
Sigma, van informar favorablement la comunicació de l’explotació ramadera de La 

La capacitat ramadera de l’explotació serà:  

 Generació de nitrogen 

 Capacitat 
(plaça) Kg N/plaça any Kg N/any 

Reproductors 32 53,15 1.700,80 
20 7,7 154,00 
5 40 200,00 
16 28,97 463,52 

Reproductors 2 63,8 127,60 
1 9,6 9,60 
1 45,5 45,50 

Generació anual de nitrogen (kg N/any) 2.701,02 
24,97 

Càrrega ramadera (kg N(ha i any) 108,17 

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

1. Es dóna per comunicat el canvi no substancial de l’activitat de l’explotació ramadera 
e la Cadellà amb les condicions següents: 

El titular està obligat a garantir el compliment de les condicions de tranquil·litat, 
seguretat, salubritat i altres exigides per la normativa estatal, autonòmica, 

 
Haurà de sotmetre’s als controls i, si s’escau, inspeccions establerts en les 

2. S’accepta la comunicació prèvia sens perjudici de drets de tercers i de tots els 
permisos, autoritzacions o llicències que siguin necessaris per exercir l’activitat d’acord 

ves sectorials que, en el seu cas, li siguin d’aplicació.  

Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos: 

Taxa tramitació administrativa informe tècnic en matèria de canvi no substancial 
Ordenança fiscal número 12):   104,41 €. 

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

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

1, el senyor Josep Ignasi Molins 
Amat, que actua en nom propi, presenta una comunicació prèvia de modificació no 
substancial de l’activitat d’explotació ramadera de la finca de la Cadellà. 

medi ambient i salut pública, 
Sigma, van informar favorablement la comunicació de l’explotació ramadera de La 

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Es dóna per comunicat el canvi no substancial de l’activitat de l’explotació ramadera 

El titular està obligat a garantir el compliment de les condicions de tranquil·litat, 
seguretat, salubritat i altres exigides per la normativa estatal, autonòmica, 

controls i, si s’escau, inspeccions establerts en les 

2. S’accepta la comunicació prèvia sens perjudici de drets de tercers i de tots els 
permisos, autoritzacions o llicències que siguin necessaris per exercir l’activitat d’acord 

 

informe tècnic en matèria de canvi no substancial 

. 
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La proposta és aprovada per 
 
 
09. PROPOSTA DE DECLARAR D’INTERÈS PÚBLIC MUNICIPAL  LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ A LES NAUS DEL SECTOR PMU
ESTABLIMENT D’UN CONVENI DE COL
DESARROLLOS SL. 
 
Antecedents 

En data 1 d’agost de 2016, per Resolució de l’Alcaldia número 62/2016 es va aprovar 
amb caràcter definitiu el projecte de reparcel·lació voluntària, mitjançant modalitat de 
compensació bàsica, que va ser  elevat a públic per part del promotor  
DESARROLLOS SL., segons escriptura pública formalitzada el dia 28 de juny de 2016 
davant el notari d’Olot, Sr. Angel Arregui Laborda (Núm. Protocol 1425).

Simultàniament també es va aprovar definitivament 
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.

Una vegada els acords han esdevingut ferms en via administrativa, el projecte de 
reparcel·lació està pendent d’inscripció en el Registre de la Propietat, com a pas previ 
per poder atorgar la llicència urbanística d’edificació.  

Un dels requisits per poder executar el sector és
pagament a favor de l’Ajuntament de Mieres del valor compensatori de l’aprofitament 
mig del sector més l’increment de l’aprofitament privat.  Aquest valor ha estat fixat en 
14.543,50 euros. 

Per altra banda, l’Ajuntament té 
industrial que permetrà la creació de nous llocs de treball en el municipi, concretament 
es preveu la creació  i consolidació de set llocs de treball.  

L’Ajuntament disposa de l’instrument
diferents tributs municipals per bonificar diferents actuacions que resulten d’especial 
interès pel municipi.  Concretament, 
sobre construccions, instal·
article 4 que gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost, d’acord amb 
l’article 103.2 de la LRHL, les  construccions, instal·lacions o obres declarades 
d’especial interès o utilitat municipal 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

No obstant això, la llei exigeix que la declaració sigui reconeguda i aprovada pel Ple de 
la Corporació, prèvia sol·licitud 
simple dels seus membres. 
 
Per altra banda l’article 74.2 quater del 
preveu que els ajuntaments mitjançant ordenança fiscal, podran regular una 
bonificació de fins al 95% de la
favor d’immobles que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarats 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies de foment de 
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La proposta és aprovada per unanimitat.    

09. PROPOSTA DE DECLARAR D’INTERÈS PÚBLIC MUNICIPAL  LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ A LES NAUS DEL SECTOR PMU -2 SECTOR INDUSTRIAL I 

D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB IVISCO 

En data 1 d’agost de 2016, per Resolució de l’Alcaldia número 62/2016 es va aprovar 
l projecte de reparcel·lació voluntària, mitjançant modalitat de 

àsica, que va ser  elevat a públic per part del promotor  
DESARROLLOS SL., segons escriptura pública formalitzada el dia 28 de juny de 2016 

Sr. Angel Arregui Laborda (Núm. Protocol 1425).

Simultàniament també es va aprovar definitivament el projecte d’urbani
stria el Torn, de conformitat amb el projecte subscrit per 

l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i promogut per IVISCO DESARROLLOS SL.

han esdevingut ferms en via administrativa, el projecte de 
lació està pendent d’inscripció en el Registre de la Propietat, com a pas previ 

per poder atorgar la llicència urbanística d’edificació.   

Un dels requisits per poder executar el sector és que el promotor 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.  Aquest valor ha estat fixat en 

Per altra banda, l’Ajuntament té voluntat de reconèixer el valor de la nova ampliació 
industrial que permetrà la creació de nous llocs de treball en el municipi, concretament 
es preveu la creació  i consolidació de set llocs de treball.   

L’Ajuntament disposa de l’instrument de les ordenances fiscals que regulen els 
diferents tributs municipals per bonificar diferents actuacions que resulten d’especial 
interès pel municipi.  Concretament, l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Imp
sobre construccions, instal·lacions i obres per a l’exercici 2017, estableix en el seu 

audiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost, d’acord amb 
l’article 103.2 de la LRHL, les  construccions, instal·lacions o obres declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, 

ricoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

, la llei exigeix que la declaració sigui reconeguda i aprovada pel Ple de 
licitud del subjecte passiu i amb el vot favorable de la majoria 

simple dels seus membres.  

Per altra banda l’article 74.2 quater del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
preveu que els ajuntaments mitjançant ordenança fiscal, podran regular una 

l 95% de la quota integra de l’impost de béns immobles urbans a 
favor d’immobles que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarats 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies de foment de 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

09. PROPOSTA DE DECLARAR D’INTERÈS PÚBLIC MUNICIPAL  LES OBRES 
2 SECTOR INDUSTRIAL I 

LABORACIÓ AMB IVISCO 

En data 1 d’agost de 2016, per Resolució de l’Alcaldia número 62/2016 es va aprovar 
l projecte de reparcel·lació voluntària, mitjançant modalitat de 

àsica, que va ser  elevat a públic per part del promotor  IVISCO 
DESARROLLOS SL., segons escriptura pública formalitzada el dia 28 de juny de 2016 

Sr. Angel Arregui Laborda (Núm. Protocol 1425). 

el projecte d’urbanització de 
stria el Torn, de conformitat amb el projecte subscrit per 

l’arquitecte Sr. Amadeu Fabra Masó i promogut per IVISCO DESARROLLOS SL. 

han esdevingut ferms en via administrativa, el projecte de 
lació està pendent d’inscripció en el Registre de la Propietat, com a pas previ 

que el promotor 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.  Aquest valor ha estat fixat en 

voluntat de reconèixer el valor de la nova ampliació 
industrial que permetrà la creació de nous llocs de treball en el municipi, concretament 

de les ordenances fiscals que regulen els 
diferents tributs municipals per bonificar diferents actuacions que resulten d’especial 

l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
bres per a l’exercici 2017, estableix en el seu 

audiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost, d’acord amb 
l’article 103.2 de la LRHL, les  construccions, instal·lacions o obres declarades 

àncies socials, culturals, 
ricoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.  

, la llei exigeix que la declaració sigui reconeguda i aprovada pel Ple de 
del subjecte passiu i amb el vot favorable de la majoria 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
preveu que els ajuntaments mitjançant ordenança fiscal, podran regular una 

ns immobles urbans a 
favor d’immobles que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarats 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies de foment de 



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

l’ocupació.   
 
A la vista d’aquestes facultats,  es proposa reconèixer i declarar d’interès públic 
municipal de les obres d’ampliació de les naus del PMU
de ser beneficiari de les bonificacions aprovades pel Ple municipal en relació a l’impo
de l’IBI i l’ICIO.  
 
Per garantir els compromisos, es proposa subscriure i formalitzar un conveni entre 
l’Ajuntament i IVISCO DESARROLLOS 
establir per a l’any 2018 i quatre anys més una bonificació del 50% de 
afectarà l’immoble industrial, condicionat a qu
industrial i els set llocs de treball. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 74.2 quater, i 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Els articles 22.2 e) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de declaració d’interès públic municipal de les obres 
d’ampliació de les naus del PMU
bonificacions que estableixin les ordenances fiscals que
 
La declaració d’interès públic es motiva pel fet de concórrer circumstàncies de foment 
de l’ocupació, que permetrà a una indú
treball en el municipi.   
 
2. Aprovar la proposta de 
fiscals i les obligacions assumides pel promotor de l’ampliació indu
PMU-2 Indústria el Torn. 
 
3. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de 
edictes al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal. 
 
Els acords esdevindran definitius si no es produeixen reclamacions en el termini 
d’exposició pública.  
 
4. Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui i formalitzi el conveni una vegad
hagin esdevingut aprovats amb caràcter definitiu.  
 
5. Notificar aquests acords a IVISCO
 
 
La proposta és aprovada per 
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a vista d’aquestes facultats,  es proposa reconèixer i declarar d’interès públic 
municipal de les obres d’ampliació de les naus del PMU-2 Sector Industrial, als efectes 
de ser beneficiari de les bonificacions aprovades pel Ple municipal en relació a l’impo

Per garantir els compromisos, es proposa subscriure i formalitzar un conveni entre 
DESARROLLOS SL,  en el qual l’Ajuntament es compromet a 

establir per a l’any 2018 i quatre anys més una bonificació del 50% de 
afectarà l’immoble industrial, condicionat a què la indústria local mantingui l’activitat 
industrial i els set llocs de treball.  

Els articles 74.2 quater, i 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Els articles 22.2 e) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

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

1. Aprovar inicialment l’expedient de declaració d’interès públic municipal de les obres 
d’ampliació de les naus del PMU-2 Sector Industrial, a l’efecte de reconèixer les 
bonificacions que estableixin les ordenances fiscals que regulen l’IBI i l’ICIO.  

La declaració d’interès públic es motiva pel fet de concórrer circumstàncies de foment 
cupació, que permetrà a una indústria local crear i generar set nous llocs de 

2. Aprovar la proposta de conveni que regula el reconeixement de les bonificacions 
fiscals i les obligacions assumides pel promotor de l’ampliació industrial de l’àmbit del 

. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de 15 
dictes al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal. 

Els acords esdevindran definitius si no es produeixen reclamacions en el termini 

. Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui i formalitzi el conveni una vegad
hagin esdevingut aprovats amb caràcter definitiu.   

Notificar aquests acords a IVISCO DESARROLLOS SL. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

a vista d’aquestes facultats,  es proposa reconèixer i declarar d’interès públic 
2 Sector Industrial, als efectes 

de ser beneficiari de les bonificacions aprovades pel Ple municipal en relació a l’impost 

Per garantir els compromisos, es proposa subscriure i formalitzar un conveni entre 
SL,  en el qual l’Ajuntament es compromet a 

establir per a l’any 2018 i quatre anys més una bonificació del 50% de l’IBI que 
stria local mantingui l’activitat 

Els articles 74.2 quater, i 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Els articles 22.2 e) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Aprovar inicialment l’expedient de declaració d’interès públic municipal de les obres 
efecte de reconèixer les 

regulen l’IBI i l’ICIO.   

La declaració d’interès públic es motiva pel fet de concórrer circumstàncies de foment 
stria local crear i generar set nous llocs de 

conveni que regula el reconeixement de les bonificacions 
strial de l’àmbit del 

 dies mitjançant 
dictes al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal.  

Els acords esdevindran definitius si no es produeixen reclamacions en el termini 

. Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui i formalitzi el conveni una vegada els acords 
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10. PROPOSTA D’APROVACIÓ
L’ENERGIA SOSTENIBLE.
 
Antecedents 
 
El 28 de febrer de 2012 l’Ajuntament va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per tal de 
vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució del Pla d’Acció per a 
l’energia sostenible. 
  
La proposta ha estat informada de forma pr
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords: 

1. Aprovar la revisió del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 

2. Sotmetre els anteriors acords a informació pública pe
des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al 
BOP de Girona, i a la web municipal 
interessats podran examinar l'expedient i presentar
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver
reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense 
necessitat de cap altre acord.
 
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa
Girona. 
 
La proposta és aprovada per 
 
En aquest punt s’absenta de la sessió la regidora Sra. Neus Casals.  
 
 
11. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE 
BÉNS  
 
Antecedents 
 
I. En data 29 de gener de 2016, el Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària,  va 
aprovar per majoria absoluta (sis vots a favor i una abstenció) l’inici
d'investigació d’ofici de béns relatiu als terrenys que conformaven el camí que anava 
del carrer de can Caló, passant pel passatge públic dels números 41 i 43, a l’antiga 
Font de can Batlle, per tal de comprovar la titularitat pública del m
seu atermenament,  seguint el procediment establert per la normativa sobre patrimoni i 
béns de les entitats locals. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 2 mesos a comptar 
des de la data de publicació al 
d’anuncis de l’Ajuntament de Mieres, a la web 
d’informació municipal número  6 de febrer de 2016. 
 
Durant aquest tràmit es varen prese
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. PROPOSTA D’APROVACIÓ  DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A 
L’ENERGIA SOSTENIBLE.  

El 28 de febrer de 2012 l’Ajuntament va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per tal de 
vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució del Pla d’Acció per a 

La proposta ha estat informada de forma preceptiva per la Comissió Informativa.

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

1. Aprovar la revisió del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 

acords 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 
BOP de Girona, i a la web municipal www.mieres.cat. Durant aquest termini e
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni 
reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense 
ecessitat de cap altre acord. 

3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa i a la Diputació de 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

En aquest punt s’absenta de la sessió la regidora Sra. Neus Casals.   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT D'INVESTIGACIÓ D’OFICI DE 

En data 29 de gener de 2016, el Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària,  va 
aprovar per majoria absoluta (sis vots a favor i una abstenció) l’inici
d'investigació d’ofici de béns relatiu als terrenys que conformaven el camí que anava 
del carrer de can Caló, passant pel passatge públic dels números 41 i 43, a l’antiga 
Font de can Batlle, per tal de comprovar la titularitat pública del mateix, i si s’escau el 
seu atermenament,  seguint el procediment establert per la normativa sobre patrimoni i 

 

L’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 2 mesos a comptar 
des de la data de publicació al BOP número 33 de 18 de febrer de 2016, en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Mieres, a la web www.mieres.cat  
d’informació municipal número  6 de febrer de 2016.  

Durant aquest tràmit es varen presentar les següents al·legacions i testimoniatges:   
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PLA D’ACCIÓ PER A 

El 28 de febrer de 2012 l’Ajuntament va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per tal de 
vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució del Pla d’Acció per a 

eceptiva per la Comissió Informativa. 

president, proposa al Ple l’adopció dels 

1. Aprovar la revisió del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).  

l termini d’un mes a comptar 
des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al 

. Durant aquest termini els 
hi les reclamacions que creguin 

se formulat cap al·legació ni 
reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense 

i a la Diputació de 

L'EXPEDIENT D'INVESTIGACIÓ D’OFICI DE 

En data 29 de gener de 2016, el Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària,  va 
aprovar per majoria absoluta (sis vots a favor i una abstenció) l’inici de l'expedient 
d'investigació d’ofici de béns relatiu als terrenys que conformaven el camí que anava 
del carrer de can Caló, passant pel passatge públic dels números 41 i 43, a l’antiga 

ateix, i si s’escau el 
seu atermenament,  seguint el procediment establert per la normativa sobre patrimoni i 

L’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 2 mesos a comptar 
BOP número 33 de 18 de febrer de 2016, en el tauler 

  i en el butlletí 

ntar les següents al·legacions i testimoniatges:    
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-  Sr. Francesc Fàbrega Aubert  (testimoniatge presentat en data 09.02.2016).
 
-  Sr. Esteve Codony Teixidor (testimoniatge presentat en data 18.02.2016).
 
- Sra. Anna Torras Deltell 
Escrit de compareixença i oposició a la titularitat pública del camí.
 
- Sr. Joaquim Obrador Roura (Registre d’entrada 1
21.03.2016).  Testimoniatge. 
 
-  Sra. Anna Torras Deltell (Registre d’entrada 1
Escrit d’al·legacions i aportació de proves. 
 
Així mateix es va nomenar instructor del present procediment al Sr. Jordi Jové Perich, 
secretari habilitat de la corporació, al qual se’l faculta
informació pública proposi si s’escau la realització de les proves escaients i practiqui 
els actes d’instrucció i audiència a les persones interessades, i finalment formuli 
proposta de Resolució.  
                                                                                                                                                      
II. En data 17.067.2016, l’expedient es va posar en coneixement de la Direcció 
Dirección General de Patrimonio del Estado i de la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat, de conformitat amb el que preveu 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
 
III. L’instructor d’ofici va incorporar la documentació i les proves que va considerar 
escaients per poder determinar  i completar les proves i al·legacions aportades per les 
persones interessades personades a l’expedient: 
 

- Expedient administratiu relatiu 
davant el Jutjat contenciós

- Proposta de traçat del camí redactada pels serveis tècnics a l’any 2014.
POUM  de Mieres (plànol i qualificació de la finca).

- Certificació cadastral descriptiva i gràfica de b
rústica. 

- Base topogràfica ICGC, ortofotomapa ICGC (fotografies aèries de l’any 1956) i 
cartografia del cadastre.

- Acta de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Mieres de data 27.09.1953. 
 
IV. Consta a l’expedient que s’ha tramitat l’audiència a les persones que consten com 
interessades i afectades directes, mitjançant comunicació i posada de manifest de 
l’expedient a les següents persones
 
- Sra. Maria Dolors Planadecursach Viñas.
-  Sra. Anna Torras Deltell,  
 
V. Fets tots els actes d’instrucció indicats i com a resultat de la pràctica de les 
actuacions abans citades, en data 7 de juliol de 2016 l’instructor va formular una 
proposta de resolució de l’expedient.  
 
VI. L’esmentada proposta es va sotmetre novament a 
interessats.   
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Sr. Francesc Fàbrega Aubert  (testimoniatge presentat en data 09.02.2016).

Sr. Esteve Codony Teixidor (testimoniatge presentat en data 18.02.2016).

 (Registre d’entrada 1-2016-000133-1 de data 01.03.2016).  
Escrit de compareixença i oposició a la titularitat pública del camí. 

Sr. Joaquim Obrador Roura (Registre d’entrada 1-2016-000182
21.03.2016).  Testimoniatge.  

tell (Registre d’entrada 1-2016-000231-1 de data 04.04.2016).   
Escrit d’al·legacions i aportació de proves.  

Així mateix es va nomenar instructor del present procediment al Sr. Jordi Jové Perich, 
secretari habilitat de la corporació, al qual se’l faculta perquè una vegada finalitzada la 
informació pública proposi si s’escau la realització de les proves escaients i practiqui 
els actes d’instrucció i audiència a les persones interessades, i finalment formuli 

                                                                                                                             
En data 17.067.2016, l’expedient es va posar en coneixement de la Direcció 

Dirección General de Patrimonio del Estado i de la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat, de conformitat amb el que preveu l'article 49.2 del Reial Decret 1372/1986, 
e 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

L’instructor d’ofici va incorporar la documentació i les proves que va considerar 
escaients per poder determinar  i completar les proves i al·legacions aportades per les 

sones interessades personades a l’expedient:  

Expedient administratiu relatiu al recurs ordinari número 406/2013 tramitat 
davant el Jutjat contenciós-administratiu 2 de Girona. 
Proposta de traçat del camí redactada pels serveis tècnics a l’any 2014.

de Mieres (plànol i qualificació de la finca). 
Certificació cadastral descriptiva i gràfica de béns immobles de naturalesa 

Base topogràfica ICGC, ortofotomapa ICGC (fotografies aèries de l’any 1956) i 
cartografia del cadastre. 

Ple de l’Ajuntament de Mieres de data 27.09.1953. 

Consta a l’expedient que s’ha tramitat l’audiència a les persones que consten com 
interessades i afectades directes, mitjançant comunicació i posada de manifest de 
l’expedient a les següents persones: 

Maria Dolors Planadecursach Viñas. 
Sra. Anna Torras Deltell,   

Fets tots els actes d’instrucció indicats i com a resultat de la pràctica de les 
actuacions abans citades, en data 7 de juliol de 2016 l’instructor va formular una 
proposta de resolució de l’expedient.   

L’esmentada proposta es va sotmetre novament a un tràmit d’audiència de tots els 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

Sr. Francesc Fàbrega Aubert  (testimoniatge presentat en data 09.02.2016). 

Sr. Esteve Codony Teixidor (testimoniatge presentat en data 18.02.2016). 

1 de data 01.03.2016).  

000182-1 de data 

1 de data 04.04.2016).   

Així mateix es va nomenar instructor del present procediment al Sr. Jordi Jové Perich, 
perquè una vegada finalitzada la 

informació pública proposi si s’escau la realització de les proves escaients i practiqui 
els actes d’instrucció i audiència a les persones interessades, i finalment formuli 

                                                                                                                                                                                                                                                          
En data 17.067.2016, l’expedient es va posar en coneixement de la Direcció 

Dirección General de Patrimonio del Estado i de la Direcció General de Patrimoni de la 
del Reial Decret 1372/1986, 

e 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

L’instructor d’ofici va incorporar la documentació i les proves que va considerar 
escaients per poder determinar  i completar les proves i al·legacions aportades per les 

al recurs ordinari número 406/2013 tramitat 

Proposta de traçat del camí redactada pels serveis tècnics a l’any 2014. 

ns immobles de naturalesa 

Base topogràfica ICGC, ortofotomapa ICGC (fotografies aèries de l’any 1956) i 

Ple de l’Ajuntament de Mieres de data 27.09.1953.  

Consta a l’expedient que s’ha tramitat l’audiència a les persones que consten com 
interessades i afectades directes, mitjançant comunicació i posada de manifest de 

Fets tots els actes d’instrucció indicats i com a resultat de la pràctica de les 
actuacions abans citades, en data 7 de juliol de 2016 l’instructor va formular una 

un tràmit d’audiència de tots els 
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En data 5 d’octubre de 2016 va tenir entra
Dolors Planadecursach Viñas, en el qual reitera la reivindi
de l’esmentat camí i el requ
domini públic.  
 
En data 24 d’octubre de 2016 
Torras Deltell, en el qual demana modificar els termes de la proposta de resolució fent 
constar que el Cadastre va incorporar a l’any 2011 el camí arrel d’una sol
la Sra. Planadecursach. 
 
VII. Analitzades les al·legacions presentades, l’instructor ha elevat una proposta 
definitiva de Resolució al Ple de la
presentades per reiteratives i irrellevants,  atès que no aporten nous elements que 
facin modificar les conclusions inicials. És més, de les proves al
concretament les referències d’esc
finques en qüestió, hom es reafirma en la tesi que no es tractava d’un camí públic sinó 
d’un “viaró” o “caminet” que transcorria entre camps  o  horts,  i que a més es tractava 
d’un camí privat atenent els termes que consten a l’escriptura notarial de d
11.10.1797   (veure pàgina 7 de l’escrit d’al
parts, venedor i comprador, pactin en escriptura la reserva del dret del venedor de 
“passar a peu o cavall i amb bestiar carregat i descarregat pel camí que passa per
patí i per el mig dels horts sobrevenuts ...”.    
servitud de pas entre privats, i hagués estat del tot innecessària si el camí hagués 
estat de naturalesa pública. 
 
La conclusió final de l’instrucció de l’expe
cases número 16 i 18 del carrer de Can Caló és públic i que així s’ha de reconèixer.  
 
Per altra banda, la instrucció també conclou que no ha quedat acreditada la naturalesa 
de domini públic del tram de camí que t
Grivé, malgrat que hagi quedat provat que hi va haver ús lliure i tolerat per les 
propietats dels camps pels qual
 
Aquest ús va generar en l’establiment de forma tàcita d’una servitud de 
aquest ús es va perdre i mai ha estat constituït formalment.  Les finques per on 
transcorria el pas dels veïns
Registre de la Propietat, i per tant hem d’entendre
que aquest dret no existeix en tant no es constitueixi formalment i consti inscrit en el 
Registre.   
 
VIII. En data 29 de juliol de 2016 el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Girona va emetre sentència número 187/16 desestimant el rec
administratiu interposat per l’actora  
relació al requeriment de la recuperació del d
desestima les pretensions de l’actora fent constar que  
bé a l’inventari municipal de bé
del mateix com si un bé 
precisament el procediment d’investigació iniciat per l’Ajuntament 
el camí que transcorre pel carrer Can Caló fins a la Font de Can Batlle és públic o no, 
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En data 5 d’octubre de 2016 va tenir entrada un escrit d’al·legacions de la Sra. Maria 
Dolors Planadecursach Viñas, en el qual reitera la reivindicació del caràcter de públic 
de l’esmentat camí i el requeriment que l’Ajuntament el recuperi amb el caràcter de 

En data 24 d’octubre de 2016 va tenir entrada un escrit d’al·legacions 
, en el qual demana modificar els termes de la proposta de resolució fent 

que el Cadastre va incorporar a l’any 2011 el camí arrel d’una sol

legacions presentades, l’instructor ha elevat una proposta 
definitiva de Resolució al Ple de la Corporació, desestimant les 
presentades per reiteratives i irrellevants,  atès que no aporten nous elements que 
facin modificar les conclusions inicials. És més, de les proves al
concretament les referències d’escriptures notarials que afecten operacions sobre l
finques en qüestió, hom es reafirma en la tesi que no es tractava d’un camí públic sinó 
d’un “viaró” o “caminet” que transcorria entre camps  o  horts,  i que a més es tractava 
d’un camí privat atenent els termes que consten a l’escriptura notarial de d
11.10.1797   (veure pàgina 7 de l’escrit d’al·legacions).   És inversemblant 
parts, venedor i comprador, pactin en escriptura la reserva del dret del venedor de 
“passar a peu o cavall i amb bestiar carregat i descarregat pel camí que passa per
patí i per el mig dels horts sobrevenuts ...”.     El pacte evidència que es tractava d’una 
servitud de pas entre privats, i hagués estat del tot innecessària si el camí hagués 
estat de naturalesa pública.  

instrucció de l’expedient determina que el passatge entre les 
cases número 16 i 18 del carrer de Can Caló és públic i que així s’ha de reconèixer.  

Per altra banda, la instrucció també conclou que no ha quedat acreditada la naturalesa 
de domini públic del tram de camí que transcorre entre camps fins al camí de Can 
Grivé, malgrat que hagi quedat provat que hi va haver ús lliure i tolerat per les 
propietats dels camps pels quals transcorria el camí.      

Aquest ús va generar en l’establiment de forma tàcita d’una servitud de 
aquest ús es va perdre i mai ha estat constituït formalment.  Les finques per on 

dels veïns mai han estat afectades amb un dret real inscrit en el 
Registre de la Propietat, i per tant hem d’entendre, d’acord amb el Codi C
que aquest dret no existeix en tant no es constitueixi formalment i consti inscrit en el 

En data 29 de juliol de 2016 el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Girona va emetre sentència número 187/16 desestimant el rec
administratiu interposat per l’actora  Sra. Maria Dolors Planadecursach Viñas
relació al requeriment de la recuperació del domini públic del camí.  La sentè
desestima les pretensions de l’actora fent constar que  “no resulta possible inscriur

de béns com a públic, així, com la recuperació possessòria 
 de domini públic es tractés, quan es desconeix, i d’aquí 

precisament el procediment d’investigació iniciat per l’Ajuntament per determinar si tot 
el camí que transcorre pel carrer Can Caló fins a la Font de Can Batlle és públic o no, 
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legacions de la Sra. Maria 
ació del caràcter de públic 

eriment que l’Ajuntament el recuperi amb el caràcter de 

 de la Sra. Anna 
, en el qual demana modificar els termes de la proposta de resolució fent 

que el Cadastre va incorporar a l’any 2011 el camí arrel d’una sol·licitud fet per 

legacions presentades, l’instructor ha elevat una proposta 
Corporació, desestimant les al·legacions 

presentades per reiteratives i irrellevants,  atès que no aporten nous elements que 
facin modificar les conclusions inicials. És més, de les proves al·legades, 

operacions sobre les 
finques en qüestió, hom es reafirma en la tesi que no es tractava d’un camí públic sinó 
d’un “viaró” o “caminet” que transcorria entre camps  o  horts,  i que a més es tractava 
d’un camí privat atenent els termes que consten a l’escriptura notarial de data 

semblant que dues 
parts, venedor i comprador, pactin en escriptura la reserva del dret del venedor de 
“passar a peu o cavall i amb bestiar carregat i descarregat pel camí que passa per lo 

El pacte evidència que es tractava d’una 
servitud de pas entre privats, i hagués estat del tot innecessària si el camí hagués 

dient determina que el passatge entre les 
cases número 16 i 18 del carrer de Can Caló és públic i que així s’ha de reconèixer.   

Per altra banda, la instrucció també conclou que no ha quedat acreditada la naturalesa 
ranscorre entre camps fins al camí de Can 

Grivé, malgrat que hagi quedat provat que hi va haver ús lliure i tolerat per les 

Aquest ús va generar en l’establiment de forma tàcita d’una servitud de pas, no obstant 
aquest ús es va perdre i mai ha estat constituït formalment.  Les finques per on 

mai han estat afectades amb un dret real inscrit en el 
d’acord amb el Codi Civil Català, 

que aquest dret no existeix en tant no es constitueixi formalment i consti inscrit en el 

En data 29 de juliol de 2016 el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Girona va emetre sentència número 187/16 desestimant el recurs contenciós-

Sra. Maria Dolors Planadecursach Viñas,  en 
omini públic del camí.  La sentència 

possible inscriure un 
ns com a públic, així, com la recuperació possessòria 

de domini públic es tractés, quan es desconeix, i d’aquí 
per determinar si tot 

el camí que transcorre pel carrer Can Caló fins a la Font de Can Batlle és públic o no, 
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donat que resulta acreditat en autos que només ha estat declarada la demanial
sender o passatge en un específic tram que transcorre entre 
no en la seva totalitat i això amb independència de considerar que examinats un a un 
els diversos actes administratius ferms, dels quals la recurrent pretén la seva execució, 
no contenen obligacions concretes a executar per part d
reconegudes i pendents d’executar en favor de la recurrent.”
 
Una vegada resolt el recurs contenciós administratiu, l’Ajuntament entén que és el 
moment de resoldre l’expedient d’investigació d’acord amb la proposta de l’instructor 
els elements de judici que s’han posat de manifest en el procediment. 
 
IX. Vist que ha quedat acreditada únicament la demanialitat del 
cases número 16 i 18 del carrer de Can
acreditada; l’Ajuntament entén que en data d’avui resultaria molt onerós per la hisenda 
local recuperar un dret d’ús públic sobre la totalitat del tram del camí investigat,  atès 
que actualment no té cap interès ni cap funció pública pel comú dels veïns.   
 
No obstant si que podem concloure que existeix una utilitat pública per exercir l’acció 
de recuperar l’ús públic del 
carrer Can Caló fins a la finca cadastral número 8,  atès que així 
garanteix un accés a les finques 
disposen de sortida directa
veïnes.  
 
Fonaments de dret 
 
Articles 119 i 134 i 136 i següents del Decret 336/1
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
Entitats Locals. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
 
1. Reconèixer el caràcter de domini públic del 
del carrer de Can Caló.    
 
L’atermenament del vial públic queda fixat en el plànol 
forma part integrant dels presents acords.
 
Aquest caràcter de públic amb la qualificació de vial quedarà reconegut i grafiat en el 
POUM.    
 
2. Declarar l’interès de recuperar l’ús de pas públic del tram que a través del passatge 
entre les cases número 16 i 18 del carrer Ca
cadastral número 8,  atès que d’aquesta manera es garanteix un accés a les finques 
colindants destinades a horts i jardins que no disposen de sortida direct
pública. 
 
En aquest sentit s’acorda promoure una modificació del POUM vigent a fi i efecte que 
incorpori en la seva documentació gràfica el dret d’ús públic del tram de camí que 
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donat que resulta acreditat en autos que només ha estat declarada la demanial
sender o passatge en un específic tram que transcorre entre dos finques particulars i 
no en la seva totalitat i això amb independència de considerar que examinats un a un 
els diversos actes administratius ferms, dels quals la recurrent pretén la seva execució, 
no contenen obligacions concretes a executar per part de l’Ajuntament demandat, 
reconegudes i pendents d’executar en favor de la recurrent.” 

Una vegada resolt el recurs contenciós administratiu, l’Ajuntament entén que és el 
moment de resoldre l’expedient d’investigació d’acord amb la proposta de l’instructor 
els elements de judici que s’han posat de manifest en el procediment.  

. Vist que ha quedat acreditada únicament la demanialitat del passatge entre les 
cases número 16 i 18 del carrer de Can Caló,  i que de la resta del tram no ha quedat 

’Ajuntament entén que en data d’avui resultaria molt onerós per la hisenda 
dret d’ús públic sobre la totalitat del tram del camí investigat,  atès 

que actualment no té cap interès ni cap funció pública pel comú dels veïns.   

No obstant si que podem concloure que existeix una utilitat pública per exercir l’acció 
l’ús públic del tram que dóna continuïtat des del carreró entre cases del 

carrer Can Caló fins a la finca cadastral número 8,  atès que així d’aquesta mane
aranteix un accés a les finques colindants destinades a horts i jardins que no 

recta a la via pública, i alhora dóna satisfacció a les propietats 

Articles 119 i 134 i 136 i següents del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual 
del patrimoni dels ens locals. 

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament

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

Reconèixer el caràcter de domini públic del passatge entre les cases número 16 i 18 

L’atermenament del vial públic queda fixat en el plànol que s’incorpora a l’expedient i 
presents acords. 

Aquest caràcter de públic amb la qualificació de vial quedarà reconegut i grafiat en el 

interès de recuperar l’ús de pas públic del tram que a través del passatge 
entre les cases número 16 i 18 del carrer Can Caló dona continuïtat fins a la finca 
cadastral número 8,  atès que d’aquesta manera es garanteix un accés a les finques 
colindants destinades a horts i jardins que no disposen de sortida direct

En aquest sentit s’acorda promoure una modificació del POUM vigent a fi i efecte que 
incorpori en la seva documentació gràfica el dret d’ús públic del tram de camí que 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

donat que resulta acreditat en autos que només ha estat declarada la demanialitat del 
s finques particulars i 

no en la seva totalitat i això amb independència de considerar que examinats un a un 
els diversos actes administratius ferms, dels quals la recurrent pretén la seva execució, 

e l’Ajuntament demandat, 

Una vegada resolt el recurs contenciós administratiu, l’Ajuntament entén que és el 
moment de resoldre l’expedient d’investigació d’acord amb la proposta de l’instructor i 

 

passatge entre les 
Caló,  i que de la resta del tram no ha quedat 

’Ajuntament entén que en data d’avui resultaria molt onerós per la hisenda 
dret d’ús públic sobre la totalitat del tram del camí investigat,  atès 

que actualment no té cap interès ni cap funció pública pel comú dels veïns.    

No obstant si que podem concloure que existeix una utilitat pública per exercir l’acció 
na continuïtat des del carreró entre cases del 

d’aquesta manera es 
destinades a horts i jardins que no 

na satisfacció a les propietats 

988 de 17 d’octubre, pel qual 

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les 

Ple l’adopció del 

passatge entre les cases número 16 i 18 

que s’incorpora a l’expedient i 

Aquest caràcter de públic amb la qualificació de vial quedarà reconegut i grafiat en el 

interès de recuperar l’ús de pas públic del tram que a través del passatge 
n Caló dona continuïtat fins a la finca 

cadastral número 8,  atès que d’aquesta manera es garanteix un accés a les finques 
colindants destinades a horts i jardins que no disposen de sortida directa a la via 

En aquest sentit s’acorda promoure una modificació del POUM vigent a fi i efecte que 
incorpori en la seva documentació gràfica el dret d’ús públic del tram de camí que 
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queda definit i grafiat en el plànol que consta a l’expedient i forma part integrant del
presents acords. 
 
L’ús públic de l’esmentat tram 
través d’un camí d’una amplada de noranta centímetres,  estant exclosa la possibilitat  
d’accés motoritzat. 
 
Una vegada hagi estat reconegut aquest 
l’Ajuntament procedirà a executar el planejament, preferentment mitjançant la cessió o 
la constitució gratuïta d’un 
finques privades: 
 
- finca cadastral número 15 amb referència  0339815DG7603N0000DA 
- finca cadastral número 17 amb referència 17112A003000170000XP  
 
3. Procedir a inscriure el domini públic 
carrer de Can Caló a l’inventari munic
 
4. Fer públics els presents acords al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació,  i al 
butlletí municipal. 
 
5. Facultar a l’Alcalde-president per tal que realitzi i formalitzi tots els actes necessaris 
per a l’execució dels presents acords.
 
6. Notificar els presents acords a les persones interessades que consten a l’expedient. 
 
La proposta és aprovada per 
resultat:  
 
Vots a favor:     6 (CUP
Vots en contra:     0 
 
Una vegada realitzada la votació, s’incorpora de nou a la sessió la regidora Sra. 
Casals.   
 
 
12. PROPOSTA D’A
ECONÒMIQUES. 
 
Antecedents 
 
En data 30 de novembre de 2016, la Sra. Pilar Cort i Fuentes en nom de l’entitat de 
AECC – Catalunya Contra el Càncer 
despeses ordinàries de l’entitat realitzades durant l’any. 
 
En data 22 de febrer de 2016, 
Fundació Esclerosi Múltiple ha sol·licitat una ajuda econòmica per a la lluita contra 
l’esclerosi múltiple.  
 
En data 15 de març de 2016, la senyor
CEIP Finestres ha sol·licitat una 
d’adquisició d’una pantalla d’ordinador.  
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definit i grafiat en el plànol que consta a l’expedient i forma part integrant del

L’ús públic de l’esmentat tram ha de garantir el pas a peu i lliure de tots els veïns a 
través d’un camí d’una amplada de noranta centímetres,  estant exclosa la possibilitat  

Una vegada hagi estat reconegut aquest dret en el planejament municipal, 
l’Ajuntament procedirà a executar el planejament, preferentment mitjançant la cessió o 
la constitució gratuïta d’un dret de servitud de pas públic que afectarà

finca cadastral número 15 amb referència  0339815DG7603N0000DA 
finca cadastral número 17 amb referència 17112A003000170000XP  

domini públic del passatge entre les cases número 16 i 18 del 
a l’inventari municipal de béns. 

Fer públics els presents acords al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació,  i al 

president per tal que realitzi i formalitzi tots els actes necessaris 
per a l’execució dels presents acords.  

Notificar els presents acords a les persones interessades que consten a l’expedient. 

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres presents , 

6 (CUP-PA i CiU) 
0  

Una vegada realitzada la votació, s’incorpora de nou a la sessió la regidora Sra. 

PROPOSTA D’A PROVACIÓ DE CONCESSIÓ D’APORTACIONS 

En data 30 de novembre de 2016, la Sra. Pilar Cort i Fuentes en nom de l’entitat de 
Catalunya Contra el Càncer ha sol·licitat un donatiu per 

despeses ordinàries de l’entitat realitzades durant l’any.  

En data 22 de febrer de 2016, La senyora Rosamaria Estrany, en nom de l’entitat 
Fundació Esclerosi Múltiple ha sol·licitat una ajuda econòmica per a la lluita contra 

En data 15 de març de 2016, la senyora Carme Teixidor i Reixach, en nom de l’escola 
licitat una ajuda econòmica per fer front de les despeses 

’adquisició d’una pantalla d’ordinador.   
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definit i grafiat en el plànol que consta a l’expedient i forma part integrant dels 

ha de garantir el pas a peu i lliure de tots els veïns a 
través d’un camí d’una amplada de noranta centímetres,  estant exclosa la possibilitat  

dret en el planejament municipal, 
l’Ajuntament procedirà a executar el planejament, preferentment mitjançant la cessió o 

que afectarà les següents 

finca cadastral número 15 amb referència  0339815DG7603N0000DA  
finca cadastral número 17 amb referència 17112A003000170000XP   

passatge entre les cases número 16 i 18 del 

Fer públics els presents acords al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació,  i al 

president per tal que realitzi i formalitzi tots els actes necessaris 

Notificar els presents acords a les persones interessades que consten a l’expedient.  

, amb el següent 

Una vegada realitzada la votació, s’incorpora de nou a la sessió la regidora Sra. 

PROVACIÓ DE CONCESSIÓ D’APORTACIONS 

En data 30 de novembre de 2016, la Sra. Pilar Cort i Fuentes en nom de l’entitat de 
per fer front de les 

La senyora Rosamaria Estrany, en nom de l’entitat 
Fundació Esclerosi Múltiple ha sol·licitat una ajuda econòmica per a la lluita contra 

Carme Teixidor i Reixach, en nom de l’escola 
fer front de les despeses 
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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 
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local i general.
 
Les activitats proposades són 
 
El secretari-interventor  ha informat que en el pressupost de despes
Corporació per a l’any 2016 hi ha consignats 
aportacions sol·licitades, a càrrec de la
Atencions solidàries i 920.48000 Transferències altres 
 
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.

El senyor Enric Domènech
següent acord:  
 
1.  Atorgar un ajut econòmic,
entitats: 
 
ENTITAT DOMICILI
 
AECC - Catalunya 
contra el càncer  
G28197564 

 
C/ Albareda, 3
17004 Girona

 
Fundació Esclerosi 
Múltiple 
G59165100 

 
C/ Tamarit, 104
08015Barcelona

 
CEIP Finestres de 
Mieres Q6755118D 
 

 
C/  Can Caló, 
62 

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:

a) No estar incursa en cap de les prohibicions per a l'obtenció de la condició de 
beneficiari que estableix 
General de Subvencions,
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
poden aplicar-se a despeses d'u
indicada.   
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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.

s proposades són considerades d’interès pel municipi de Mieres.   

interventor  ha informat que en el pressupost de despes
2016 hi ha consignats els crèdits suficients per reconèixer les 

aportacions sol·licitades, a càrrec de la següent aplicació pressupostària
Atencions solidàries i 920.48000 Transferències altres entitats respectiv

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. 

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

1.  Atorgar un ajut econòmic, en concepte d’atencions solidàries 

DOMICILI CONCEPTE  APLICACIÓ IMPORT 

C/ Albareda, 3-5  
17004 Girona 

 
Lluita contra 
el càncer 

 
231 48005 
Atencions 
solidàries 

 
   

C/ Tamarit, 104 
08015Barcelona 

 
Lluita contra 
l’esclerosi 
múltiple 

 
231 48005 
Atencions 
solidàries 

 

C/  Can Caló, 
 
Adquisició 
pantalla 
ordinador 

 
920 48000 
Transferències 
altres entitats 

 

L'entitat beneficiària ha de complir totes les obligacions establertes per l'Ajuntament i 
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 
beneficiari que estableix l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de nov
General de Subvencions, i en particular, trobar-se al corrent de les seves 

ligacions 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 
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Els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes i/o particulars quan 
supleixen o complementen els 

serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local i general. 

pel municipi de Mieres.    

interventor  ha informat que en el pressupost de despeses de la 
s suficients per reconèixer les 

aplicació pressupostària: 231.480.05 
entitats respectivament.  

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 

president, proposa al Ple l’adopció del 

 a les següents 

IMPORT  

    75,00 € 

75,00 € 

60,00 € 

L'entitat beneficiària ha de complir totes les obligacions establertes per l'Ajuntament i 
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 
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 
licitud, en el sentit que els fons públics no 

na naturalesa i/o d'una finalitat diferent de la 
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c) Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres ens 
públics o privats, si bé, en cap cas 
cost de l'activitat subvencionada.
 

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment de l'activitat i de 
control financer que puguin realitzar els corresponents serveis municipals.

2. Disposar les despeses 
l’aplicació pressupostària següent: 
Transferències altres entitats
 
3.  Notificar aquests acords 
web municipal. 
 
 
La proposta és aprovada per 
 
13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI  ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES I LA CREU ROJA DEL PLA DE L’ ESTANY PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS SOCIALS I SOCIOSANITÀR IES. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació d
d’activitats socials i sociosanitàries
 
Antecedents 
 
El conveni entre l’Ajuntament de Mieres i la Creu Roja del Pla de l’Estany per al 
desenvolupament d’activitats socials i sociosanitàries, aprovat pel 
sessió ordinària de 20 de juny de 2000
 
L’annex de modificació del pacte quart i cinquè del conveni, aprovat pel ple municipal 
en sessió ordinària de 19 de juny de 2001.
 
Es proposa la pròrroga del conveni per a l’any 2016 i el pagament d
corresponen a 1 € per 317 habitants establerts com a xifra oficial del cens en data 1 de 
gener de 2016.  

 
Fonaments de dret 
 
Articles 109 i Disposició Addicional 
jurídic de les administracions públiques de Catalunya.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar la pròrroga del conveni entre l’ajuntament de Mieres i la Creu Roja del Pla 
de l’Estany per al desenvolupament d’activitats socials i 
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Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, 
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. 

Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment de l'activitat i de 
control financer que puguin realitzar els corresponents serveis municipals.

2. Disposar les despeses compromeses de les subvencions atorgades amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària següent: 231.480.05 Atencions benèfiques, i 920.48000 
Transferències altres entitats respectivament.  

3.  Notificar aquests acords a les persones i entitats beneficiàries i fer

La proposta és aprovada per unanimitat.    

13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI  ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES I LA CREU ROJA DEL PLA DE L’ ESTANY PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS SOCIALS I SOCIOSANITÀR IES. 

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de la pròrroga del conveni per al desenvolupament 
d’activitats socials i sociosanitàries.    

El conveni entre l’Ajuntament de Mieres i la Creu Roja del Pla de l’Estany per al 
desenvolupament d’activitats socials i sociosanitàries, aprovat pel ple municipal en 

20 de juny de 2000. 

L’annex de modificació del pacte quart i cinquè del conveni, aprovat pel ple municipal 
en sessió ordinària de 19 de juny de 2001. 

ga del conveni per a l’any 2016 i el pagament de 317 euros que es 
317 habitants establerts com a xifra oficial del cens en data 1 de 

i Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim 
acions públiques de Catalunya. 

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

1. Aprovar la pròrroga del conveni entre l’ajuntament de Mieres i la Creu Roja del Pla 
de l’Estany per al desenvolupament d’activitats socials i sociosanitàries per a l’any 
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Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres ens 

l'import dels fons rebuts podran superar el 

Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment de l'activitat i de 
control financer que puguin realitzar els corresponents serveis municipals. 

compromeses de les subvencions atorgades amb càrrec a 
Atencions benèfiques, i 920.48000 

er-ho públic a la 

13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI  ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES I LA CREU ROJA DEL PLA DE L’ ESTANY PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS SOCIALS I SOCIOSANITÀR IES.  

e la pròrroga del conveni per al desenvolupament 

El conveni entre l’Ajuntament de Mieres i la Creu Roja del Pla de l’Estany per al 
ple municipal en 

L’annex de modificació del pacte quart i cinquè del conveni, aprovat pel ple municipal 

e 317 euros que es 
317 habitants establerts com a xifra oficial del cens en data 1 de 

inquena de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim 

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Aprovar la pròrroga del conveni entre l’ajuntament de Mieres i la Creu Roja del Pla 
sociosanitàries per a l’any 
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2016.   
 
2. Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament de l’import de  
càrrec a l’aplicació 920.479.00.
 
3. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a la signatura de la pròrroga del 
conveni i de tota la documentació necessària per fer efectius els presents acords. 
 
4. Notificar aquests acords
 
La proposta és aprovada per 
 
 
14. PROPOSTA DE CALENDARI DE SESSI
L’ANY 2017.    
 
Antecedents 
 
La periodicitat i l'horari de les sessions ordinàries del Ple es va establir mitjançant 
acord de Ple extraordinari de data 3 de juliol de 2015,  aprovant que el Ple de la 
Corporació  es reunirà amb una periodicitat mensual,  preferentment l’últim divendres 
de mes a les 20.00 hores, a la Sala de Sessions de l
celebrarà el divendres anterior.  
 
No obstant això, aquests acords podran ser modificats durant els subsegüents 
exercicis del mandat corporatiu,  si les circumstàncies ho aconsellen.
 
A la vista del calendari de l’any 201
concretes que s’ha de celebrar les sessions ordinàries de Ple, així com la comissió 
informativa prèvia. 
 
Fonaments de dret 
 
Article. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
 
Article 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
 
Article 78.1 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Real Decret 2568
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Establir el calendari de les sessions del Ple de la Corporació per a l’any 201
es convocarà a les 20.00 hores, en règ
dies, excepte que per causes justificades s’hagi de variar:
 
-  3 febrer / 10 març / 28 abril / 26 maig / 30 juny / 28 juliol / 
octubre /  24 novembre /  22 desembre.
 

                                                                                                           

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

el reconeixement de l’obligació de pagament de l’import de  
càrrec a l’aplicació 920.479.00. 

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

. Notificar aquests acords a la Creu Roja del Pla de l’Estany.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

14. PROPOSTA DE CALENDARI DE SESSI ONS PLENÀRIES ORDINÀRIES PER A 

La periodicitat i l'horari de les sessions ordinàries del Ple es va establir mitjançant 
acord de Ple extraordinari de data 3 de juliol de 2015,  aprovant que el Ple de la 
Corporació  es reunirà amb una periodicitat mensual,  preferentment l’últim divendres 
de mes a les 20.00 hores, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.  Si cau en festiu 
elebrarà el divendres anterior.   

, aquests acords podran ser modificats durant els subsegüents 
exercicis del mandat corporatiu,  si les circumstàncies ho aconsellen. 

A la vista del calendari de l’any 2017 es proposa fixar amb antelació le
concretes que s’ha de celebrar les sessions ordinàries de Ple, així com la comissió 

Article. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

Article 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  

78.1 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

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

1. Establir el calendari de les sessions del Ple de la Corporació per a l’any 201
00 hores, en règim de sessió ordinària  durant els següents 

dies, excepte que per causes justificades s’hagi de variar: 

3 febrer / 10 març / 28 abril / 26 maig / 30 juny / 28 juliol /  29 setembre / 27 
/  22 desembre. 
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el reconeixement de l’obligació de pagament de l’import de  317 €, amb 

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

NS PLENÀRIES ORDINÀRIES PER A 

La periodicitat i l'horari de les sessions ordinàries del Ple es va establir mitjançant 
acord de Ple extraordinari de data 3 de juliol de 2015,  aprovant que el Ple de la 
Corporació  es reunirà amb una periodicitat mensual,  preferentment l’últim divendres 

’Ajuntament.  Si cau en festiu se 

, aquests acords podran ser modificats durant els subsegüents 

es proposa fixar amb antelació les dates 
concretes que s’ha de celebrar les sessions ordinàries de Ple, així com la comissió 

Article. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

Article 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

78.1 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Establir el calendari de les sessions del Ple de la Corporació per a l’any 2017, que 
im de sessió ordinària  durant els següents 

29 setembre / 27 
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2. Establir el calendari de les sessions de la Comissió Informativa prèvia al Ple ordinari 
per a l’any 2017, d’acord amb les següents dates:
 
- 27 gener / 3 març / 21 abril / 19 maig / 
octubre / 17 novembre / 15 desembre
 
3. Fer públics els presents acords en el tauler d’anuncis de la Corporació.
 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
15. PROPOSTA APROVACIÓ 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació del pressupost general de la 
l’exercici 2017. 
 
Antecedents 
 
El projecte del pressupost general per a l’exercici econòmic de 201
Alcalde-President de l’Ajuntament, està integrat pel pressupost únic de l’entitat local.
 
Ascendeix a la quantitat de
de 355.778,00 euros en l’estat d’ingressos del pressupost, no presentant en 
conseqüència dèficit inicial.
 
Al projecte de pressupost general s’incorpora la documentació legalment exigible.
 
El pressupost de l’entitat local format pel Sr. Alcalde
següent documentació: 
 

• Memòria subscrita per l’Alcalde explicativa del seu contingut i de les principals 
modificacions que presenti en relació amb el pressupost actualment en vig

• Estat de despeses i estat d’ingressos.
• Bases d’execució del pressupost.
• Liquidació del pressupost de l’exercici anterior.
• Avanç de la liquidació de l’exercici corrent. 
• Annex de personal de l’entitat local.
• Annex d’inversions a realitzar en l’exercici.
• Informe econòmico-

 
Fonaments de dret 
 
Els articles del 162 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 
Els articles 22.2 i) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. 
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e les sessions de la Comissió Informativa prèvia al Ple ordinari 
, d’acord amb les següents dates: 

27 gener / 3 març / 21 abril / 19 maig / 26 juny / 21 juliol / 22 setembre/ 
octubre / 17 novembre / 15 desembre 

esents acords en el tauler d’anuncis de la Corporació.

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació del pressupost general de la corporació local per a 

El projecte del pressupost general per a l’exercici econòmic de 2017
President de l’Ajuntament, està integrat pel pressupost únic de l’entitat local.

Ascendeix a la quantitat de 355.778,00 euros en l’estat de despeses del pressupost i 
euros en l’estat d’ingressos del pressupost, no presentant en 

conseqüència dèficit inicial. 

Al projecte de pressupost general s’incorpora la documentació legalment exigible.

upost de l’entitat local format pel Sr. Alcalde-President, al qual s’uneix la 

Memòria subscrita per l’Alcalde explicativa del seu contingut i de les principals 
modificacions que presenti en relació amb el pressupost actualment en vig
Estat de despeses i estat d’ingressos. 
Bases d’execució del pressupost. 
Liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 
Avanç de la liquidació de l’exercici corrent.  
Annex de personal de l’entitat local. 
Annex d’inversions a realitzar en l’exercici. 

-financer emès pel secretari-interventor 

Els articles del 162 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
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e les sessions de la Comissió Informativa prèvia al Ple ordinari 

/ 21 juliol / 22 setembre/  20 

esents acords en el tauler d’anuncis de la Corporació. 

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017 

corporació local per a 

7, format pel Sr. 
President de l’Ajuntament, està integrat pel pressupost únic de l’entitat local. 

euros en l’estat de despeses del pressupost i 
euros en l’estat d’ingressos del pressupost, no presentant en 

Al projecte de pressupost general s’incorpora la documentació legalment exigible. 

President, al qual s’uneix la 

Memòria subscrita per l’Alcalde explicativa del seu contingut i de les principals 
modificacions que presenti en relació amb el pressupost actualment en vigor. 

Els articles del 162 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
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Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de
 
L’article 4.1 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. APROVAR inicialment 
l’exercici 2017, que, resumit per capítols és el següent:
 
ESTAT DE LES DESPESES
 

Capítols  

 Operacions corrents
I Despeses de 
II Despeses de béns corrents i serveis
III Despeses financeres
IV Transferències corrents
V Fons de contingència
  
 Operacions de capital
VI Inversions reals
VII Transferències de capital
VIII Actius financers
IX Passius financers
  
TOTAL  
 
ESTAT DELS INGRESSOS
 

Capítols  

 Operacions corrents
I Impostos directes
II Impostos indirectes
III Taxes i altres ingressos
IV Transferències corrents
V Ingressos patrimonials
  
 Operacions de capital
VI Alienació d’inversions reals
VII Transferències de capital
VIII Passius financers
IX Actius financers
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Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
pa el capítol I del títol VI de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’article 4.1 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

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

1. APROVAR inicialment l’expedient del pressupost de l’ajuntament de Mieres per 
, que, resumit per capítols és el següent: 

ESTAT DE LES DESPESES 

 

Operacions corrents  
Despeses de personal 
Despeses de béns corrents i serveis 
Despeses financeres 
Transferències corrents 
Fons de contingència 

Operacions de capital  
Inversions reals 
Transferències de capital 
Actius financers 
Passius financers 

ESTAT DELS INGRESSOS 

 

Operacions corrents  
Impostos directes 
Impostos indirectes 
Taxes i altres ingressos 
Transferències corrents 
Ingressos patrimonials 

Operacions de capital  
Alienació d’inversions reals 
Transferències de capital 
Passius financers 
Actius financers 
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Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 

L’article 4.1 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

president, proposa al Ple l’adopció del 

l pressupost de l’ajuntament de Mieres per 

Euros  

307.599,32 
95.199,32 

196.550,00 
100,00 

15.750,00 
0,00 

 
48.178,68 
48.178,68 

0,00 
0,00 
0,00 

 
355.778,00 

Euros  

312.440,00 
103.810,76 

5.000,00 
51.301,19 

144.028,05 
8.300,00 

 
43.338,00 

0,00 
43.338,00 

0,00 
0,00 
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TOTAL  
 
2. APROVAR les Bases que serviran per a la seva execució.
3. SOTMETRE l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en 
compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
 
4. Aquest acord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.
 
5. TRAMETRE un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i 
Generalitat de Catalunya. 
 
Fetes les explicacions, se sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per 
majoria absoluta  amb el següent resultat: 
 
Vots a favor:     4 (CUP
Vots en contra:     0 
Abstencions:  3 (CiU)
 
16. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA I  LA RELACIÓ 
LLOCS DE TREBALL DE  
 
Antecedents 

L’Alcalde-president ha format l’expedient dels pressupostos de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2017, que conté la documentació i annexos previstos a l’article 168.1. del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, entre els quals hi consta un annex de personal amb 
la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de
 
El secretari-interventor ha informat que la plantilla de personal de les entitats locals ha 
d'estar integrada per la relació detallada de tots 
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i s'aprovarà anualment, en ocasió 
de l'aprovació dels Pressupostos. La plantilla detalla els 
classes i categories de les places en les qu
nivells de titulació (subgrups A
per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. També detalla la resta de llocs de treball que 
hagin de ser ocupades per personal laboral, indicant la denominació i el n
places,  el número de les que estiguessin vacants i el grup al qual pertanyen, d’acord 
amb la titulació exigida pel seu ingrés.  
 
En els pressupostos de despeses per a l’any 2017 hi consten la totalitat de les 
consignacions pressupostàries suficients 
personal al servei de l’Ajuntament, de conformitat amb l’
 
La proposta de plantilla de personal ha estat informada 
Ple.  
 
Fonaments de dret 
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les Bases que serviran per a la seva execució. 
l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en 

compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

ord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix. 

un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i 
 

es explicacions, se sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per 
amb el següent resultat:  

4 (CUP-PA)  
 

3 (CiU) 

16. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA I  LA RELACIÓ 
 L’AJUNTAMENT DE MIERES PER A L'ANY 2017

president ha format l’expedient dels pressupostos de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2017, que conté la documentació i annexos previstos a l’article 168.1. del 

t Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, entre els quals hi consta un annex de personal amb 
la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de la corporació.  

rventor ha informat que la plantilla de personal de les entitats locals ha 
d'estar integrada per la relació detallada de tots els llocs de treball degudament 
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i s'aprovarà anualment, en ocasió 

Pressupostos. La plantilla detalla els cossos, escales, subescales, 
classes i categories de les places en les quals s’integren els funcionaris segons els 
nivells de titulació (subgrups A-1, A-2, C-1, C-2 i agrupacions professionals) establerts 
er l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. També detalla la resta de llocs de treball que 

hagin de ser ocupades per personal laboral, indicant la denominació i el n
places,  el número de les que estiguessin vacants i el grup al qual pertanyen, d’acord 
amb la titulació exigida pel seu ingrés.   

En els pressupostos de despeses per a l’any 2017 hi consten la totalitat de les 
consignacions pressupostàries suficients per fer front a les retribucions salarials del 
personal al servei de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 18.1.c del RD 500/90

La proposta de plantilla de personal ha estat informada per la Comissió Informativa del 
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355.778,00 

l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en 
compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

ord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el termini 

un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i 

es explicacions, se sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per 

16. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA I  LA RELACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES PER A L'ANY 2017  

 
president ha format l’expedient dels pressupostos de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2017, que conté la documentació i annexos previstos a l’article 168.1. del 
t Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, entre els quals hi consta un annex de personal amb 

rventor ha informat que la plantilla de personal de les entitats locals ha 
els llocs de treball degudament 

classificats reservats a funcionaris, personal laboral i s'aprovarà anualment, en ocasió 
cossos, escales, subescales, 

s’integren els funcionaris segons els 
2 i agrupacions professionals) establerts 

er l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. També detalla la resta de llocs de treball que 
hagin de ser ocupades per personal laboral, indicant la denominació i el nombre de 
places,  el número de les que estiguessin vacants i el grup al qual pertanyen, d’acord 

En els pressupostos de despeses per a l’any 2017 hi consten la totalitat de les 
per fer front a les retribucions salarials del 

article 18.1.c del RD 500/90. 

per la Comissió Informativa del 
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Articles 22.2.i), 89, i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regulado
règim local. 
Article 283 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 74, 75, 76 i 77 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat 
públic. 
 
Article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Per tot l'anterior, 
 
Proposo al Ple: 
 
1. Aprovar la Plantilla Orgànica de la Corporació per a l’any 2017, que comprèn tot el 
personal al servei de l’Ajuntament de Mieres, que es detalla tot seguit:
 
PERSONAL DE RÈGIM FUNCIONARI
 
Grup i subgrup   Places  

C2 1 

TOTAL 1 

 
PERSONAL DE RÈGIM LABORAL
 
Grup i subgrup   
Assimilat 

Places  

C2 2 

Agrupacions  
Professionals 

3 

TOTAL 5 

 
 
2. Aprovar la relació de llocs de treballs, la qual queda configurada de la següent 
forma: 
 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.  
 
1.PERSONAL FUNCIONARI  
 

 
 

Denominació  Sistema de 
provisió  

 
1.1 

 
Auxiliar 

 
Concurs-
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s 22.2.i), 89, i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 

Article 283 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. 

i 77 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat 

Article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
guladora de les hisendes locals. 

1. Aprovar la Plantilla Orgànica de la Corporació per a l’any 2017, que comprèn tot el 
l’Ajuntament de Mieres, que es detalla tot seguit: 

PERSONAL DE RÈGIM FUNCIONARI  

Vacants  Observacions  

1 Plaça afectada per la Disp. Transitòria Segona de l’EBEP.  
Creada per acord de ple de data 31.07.2014.  Pendent de 
provisió. 

1  

PERSONAL DE RÈGIM LABORAL  

Vacants  Observacions  

1 - La plaça d’auxiliar-administrativa s’amortitzarà 
automàticament en el moment que es produeixi la 
funcionarització de la plaça.  
- La  plaça vacant és de caràcter temporal i de jornada a 
temps parcial, i resta pendent de proveir. 

0 -2 jornades a temps parcial. 
-1 plaça de caràcter temporal. 

1  

2. Aprovar la relació de llocs de treballs, la qual queda configurada de la següent 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.   

 

Sistema de 
 

Grup 
ass. 

N.D C.E.  
anual 

Jornada 
laboral  

Observacions
 

-
 
C-2 

 
15 

 
6.020 € 

 
complerta 

 
Vacant. Plaça afectada 
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ra de les bases del 

Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 

i 77 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat 

Article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

1. Aprovar la Plantilla Orgànica de la Corporació per a l’any 2017, que comprèn tot el 
 

Plaça afectada per la Disp. Transitòria Segona de l’EBEP.  
Creada per acord de ple de data 31.07.2014.  Pendent de 

administrativa s’amortitzarà 
automàticament en el moment que es produeixi la 

La  plaça vacant és de caràcter temporal i de jornada a 
temps parcial, i resta pendent de proveir.  

2. Aprovar la relació de llocs de treballs, la qual queda configurada de la següent 

Observacions  

Vacant. Plaça afectada 
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administrativa 
 

oposició 
promoció 
interna. 

 
Total personal funcionari:  1 
 
2. PERSONAL LABORAL. 
 

- De caràcter estructural.
 

 
 

Denominació  Sistema de 
provisió  

 
2.1 

 
Auxiliar 
administrativa 
 

 
Concurs-
oposició 

 
 
2.2 

 
Operari brigada/ 
serveis generals 
 

 
Concurs  

 
2.3 

 
Netejador/a – 
agutzil 

 
Concurs  

 

- De caràcter temporal no 

 
2.4 

 
Auxiliar 
administrativa 

 
Concurs-
oposició 

 
2.5 

 
Netejador/a 

 
concurs 

Total personal laboral:  5 
 
 
Informació complemèntaria dels llocs de treball. 
 

 
 

Empleat/da  Tipus de contracte

 
2.1 

 
A.P.B 
 

 
Fixe  

 
2.2 

 

FX. G. J. 

 
Fixe 

 
2.3 

 

D. C. C. 

 
Fixe   

 
2.4 

 
Vacant 

 
 Temporal.  
 

 
2.5 

 
J.C.B 

 
Temporal.  
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promoció 
per la Disp. Transitòria 
Segona de l’EBEP.

cter estructural. 

Sistema de 
 

Grup 
ass. 

N.D C.E.  
anual 

Jornada 
laboral  

-
 

 
C-2 

 
15 

 
6.020 € 

 
complerta 

 
 
Agrup. 
Prof. 

 
13 

 
8.426,04 € 

 
complerta 

 
 
Agrup. 
Prof. 

 
13 

 
504 € 

 
Parcial  
25 h/setmana

De caràcter temporal no estructural. 

-
 

 
C-2 
 

 
15 

 
0,00 € 

 
Parcial  
20 h/setmana 

 
 
Agrup. 
Prof. 

 
13 

 
336 € 

 
Parcial  
15 h/setmana 

 

Informació complemèntaria dels llocs de treball.  

Tipus de contracte  Data antiguitat  Triennis 
reconeguts 

 
11.11.996 

 
7 

 
05.09.2005 

 
3 

 
20.08.2001 

 
5 

Temporal.   
  

Temporal.   
 
12.09.2014 

 
0 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

per la Disp. Transitòria 
Segona de l’EBEP. 

Observacions  
 

 
 
A amortitzar 
(Acord Plenari 
31.07.2014) 

 
 
 

25 h/setmana 

 
Reducció 
jornada laboral 
 

 

 
 

 

 
Complement 
jornada laboral 
netejadora (2.3) 

reconeguts  
Salari brut 
anual  

20.938,45 
 
 

20.817,45 
 

9.358,31 

5.964,67 
 

5.108,33 



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

 
 
 
 
 
 
Principals modificacions respecte la relació de llo cs de treball de l’any anterior
 
La plantilla de personal no s’incrementa, atès que segueix comptant amb cinc empleats 
en nòmina (tres places de caràcter fixe i dues temporals a jornada parcial). 
 
S’amortitza el lloc de treball anomenat dinamitzador/a sociocultural (C
per una plaça de caràcter temporal a temps parcial denominada: auxiliar administratiu/va 
(C-2), que es proveirà al llarg de l’any per atendre l’acumulació de tasques excepcionals 
derivades del traspàs de l’arxiu municipal a les dependències de l’arxiu com
Garrotxa.    
 
Es preveu la consignació de crèdit per reconèixer un increment salarial màxim d
la massa salarial del personal,  que s’aplicarà en el cas que s’habiliti per llei, així com el 
reconeixement dels triennis que es generin al lla
 
3. Exposar al públic l’expedient d’aprovació de la Plantilla Orgànica i la relació de llocs 
de treball per l’exercici 2017 durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la w
consideri interessat pugui fer
cregui pertinents. 
 
4. Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni 
reclamacions durant el termini d'e
l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
 
5. Notificar aquests acords a la Direcció General d'Administració Loca
Generalitat de Catalunya. 
 
La proposta és aprovada per 
 
En aquest punt l’Alcalde manifesta que durant l’any, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar 
la jornada laboral de la netejadora temporal per tal d’ajustar la jornada a les 
necessitats reals del servei. 
 
17. PROPOSTA D’APROVACIÓ 
PARTICIPACIÓ –  PRESSUPOST PARTICIPATIU 2017.  

Antecedents  

En data 4 de març de 2016 el Ple va aprovar 
Participació. 

El reglament de participació ciutadana del municipi preveu
pressupostos participatius hi podran 
inscrites al registre de participació ciutadana
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Principals modificacions respecte la relació de llo cs de treball de l’any anterior

La plantilla de personal no s’incrementa, atès que segueix comptant amb cinc empleats 
en nòmina (tres places de caràcter fixe i dues temporals a jornada parcial). 

S’amortitza el lloc de treball anomenat dinamitzador/a sociocultural (C-2) i 
per una plaça de caràcter temporal a temps parcial denominada: auxiliar administratiu/va 

2), que es proveirà al llarg de l’any per atendre l’acumulació de tasques excepcionals 
derivades del traspàs de l’arxiu municipal a les dependències de l’arxiu com

Es preveu la consignació de crèdit per reconèixer un increment salarial màxim d
la massa salarial del personal,  que s’aplicarà en el cas que s’habiliti per llei, així com el 

triennis que es generin al llarg de l’any 2017.    

3. Exposar al públic l’expedient d’aprovació de la Plantilla Orgànica i la relació de llocs 
de treball per l’exercici 2017 durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web municipal,  per tal que qui es 
consideri interessat pugui fer-hi les reclamacions, al·legacions i/o suggeriments que 

4. Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni 
reclamacions durant el termini d'exposició pública i considerar que entrarà en vigor en 
l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

5. Notificar aquests acords a la Direcció General d'Administració Loca
 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

En aquest punt l’Alcalde manifesta que durant l’any, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar 
la jornada laboral de la netejadora temporal per tal d’ajustar la jornada a les 

tats reals del servei.  

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA METODOLOGIA DEL PLA ANUAL DE 
PRESSUPOST PARTICIPATIU 2017.   

En data 4 de març de 2016 el Ple va aprovar inicialment el projecte de Reglament de 

cipació ciutadana del municipi preveu que en el procés dels 
pressupostos participatius hi podran participar totes les persones majors de 16 anys 

registre de participació ciutadana.  
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Principals modificacions respecte la relació de llo cs de treball de l’any anterior :   

La plantilla de personal no s’incrementa, atès que segueix comptant amb cinc empleats 
en nòmina (tres places de caràcter fixe i dues temporals a jornada parcial).  

2) i se substitueix 
per una plaça de caràcter temporal a temps parcial denominada: auxiliar administratiu/va 

2), que es proveirà al llarg de l’any per atendre l’acumulació de tasques excepcionals 
derivades del traspàs de l’arxiu municipal a les dependències de l’arxiu comarcal de la 

Es preveu la consignació de crèdit per reconèixer un increment salarial màxim d’1% de 
la massa salarial del personal,  que s’aplicarà en el cas que s’habiliti per llei, així com el 

3. Exposar al públic l’expedient d’aprovació de la Plantilla Orgànica i la relació de llocs 
de treball per l’exercici 2017 durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al 

eb municipal,  per tal que qui es 
hi les reclamacions, al·legacions i/o suggeriments que 

4. Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni 
xposició pública i considerar que entrarà en vigor en 

l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial 

5. Notificar aquests acords a la Direcció General d'Administració Local de la 

En aquest punt l’Alcalde manifesta que durant l’any, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar 
la jornada laboral de la netejadora temporal per tal d’ajustar la jornada a les 

DE LA METODOLOGIA DEL PLA ANUAL DE 

inicialment el projecte de Reglament de 

en el procés dels 
participar totes les persones majors de 16 anys 



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

L’Ajuntament és el principal promotor del procés 
garantir un procés obert i transparent
objecte regular la forma com es portarà a terme el procés i els criteris que han de 
servir per validar les propostes que 

El Consell de poble és l’òrgan de coordinació dels proc
i per tant serà l’òrgan que valorarà les propostes i les sotmetrà a consulta popular.

Una vegada elegides les propostes definitives 
els límits econòmics establerts

Fonaments de dret  

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

El senyor Enric Domènech i Malla
següent acord:  

1. Aprovar el document que defineix la metodologia del Pla Anual de Participació del 
pressupost participatiu de l’any 2017.   

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

Fetes les explicacions, se sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per 
majoria absoluta  amb el següent resultat: 
 
Vots a favor:     4 (CUP
Vots en contra:     0 
Abstencions:  3 (CiU)
 
 
18.  ASSUMPTES URGENTS.  
 
 
19. PRECS I PRENGUNTES.   
 
No es formula cap prec ni pregunta.  
 
L’alcalde desitja un bon Nadal a tots i a totes. 
 
 
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 
com a secretari habilitat certifico.
 
Vist i plau,   
L’alcalde president 
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L’Ajuntament és el principal promotor del procés participatiu i té la responsabilitat de 
garantir un procés obert i transparent, per això ha elaborat una metodologia que té per 
objecte regular la forma com es portarà a terme el procés i els criteris que han de 
servir per validar les propostes que fa la ciutadania. 

El Consell de poble és l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana 
i per tant serà l’òrgan que valorarà les propostes i les sotmetrà a consulta popular.

propostes definitives segons l’ordre de prioritats obtinguts i 
els límits econòmics establerts, es faran públics els seus resultats.  

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

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

el document que defineix la metodologia del Pla Anual de Participació del 
pressupost participatiu de l’any 2017.    

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

Fetes les explicacions, se sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per 
amb el següent resultat:  

4 (CUP-PA)  
 

3 (CiU) 

ASSUMPTES URGENTS.  No escau. 

PRECS I PRENGUNTES.     

No es formula cap prec ni pregunta.   

adal a tots i a totes.  

I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
0 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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participatiu i té la responsabilitat de 
, per això ha elaborat una metodologia que té per 

objecte regular la forma com es portarà a terme el procés i els criteris que han de 

essos de participació ciutadana 
i per tant serà l’òrgan que valorarà les propostes i les sotmetrà a consulta popular. 

l’ordre de prioritats obtinguts i 

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

president, proposa al Ple l’adopció del 

el document que defineix la metodologia del Pla Anual de Participació del 

Fetes les explicacions, se sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per 

I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
senyor alcalde, i que jo, 


