AJUNTAMENT DE MIERES

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

2015-2019
22
ordinària
28 d’octubre de 2016
20.05 h.
20.50 h.
Sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Enric Domènech i Mallarach

Vivim Mieres-CUP-PA
Mieres

Regidors/es
Sra. Marta Sasanedas i Estévez
Sra. Magdalena Reig i Figueras
Sra. Maria Neus Casals i Cienfuegos-Jovellanos
Cienfuegos
Sr. Josep Rovira i Reig
Sr. Pere Alsina i Caulas
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova

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

Secretari Interventor habilitat
Sr. Jordi Jové i Perich
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia-Presidència
Presidència es declara oberta la sessió.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA
30.09.2016.
Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 30 de setembre
de 2016, la qual és aprovada per unanimitat.
2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUIP DE GOVERN.
1 d’octubre. Reunió amb el senyor Prem Puig i el senyor Oriol Serrà. Tema: equip de
so.
3 d’octubre. Reunió
eunió amb la senyora Júlia Corominas. Tema: planificació neteja escola.
3 d’octubre. Reunió amb el senyor Rafel Planas. Tema: modificació POUM.
3 d’octubre. Reunió amb el senyor Pere Passola i la senyora Carme Verdaguer. Tema:
restaurant La Garrotxa.
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3 d’octubre. Reunió amb el senyor Eduard Carrera, tècnic del Consorci d’Acció Social
de la Garrotxa. Tema: mediació senyor Pere Escudé.
4 d’octubre. Assistència a l’acte dels 20 anys de Turisme Garrotxa.
5 d’octubre. Reunió amb la senyora Carme Teixidor, directora de l’escola CEIP
Finestres. Tema: caldera de biomassa.
6 d’octubre. Reunió amb els senyors Christoph del Bondio i Joan Pontacq. Tema:
protecció de camins.
7 d’octubre. Reunió amb la senyora Ester Perxés, advocada de la Diputació de Girona.
Tema: contenciós administratiu
administra sobre el camí de la font de Can Batlle.
7 d’octubre. Reunió amb el senyor Miquel Puigdevall. Tema: aparcament fira.
7 d’octubre. Reunió amb els productors i distribuïdors de purins del municipi. Tema:
bones pràctiques de dejeccions de purins al municipi.
11 d’octubre. Reunió amb el senyor Blai Ortiz, sots-inspector
sots inspector dels Mossos d’Esquadra
de la Garrotxa.
11 d’octubre. Assistència a l’assemblea general del Cilma.
11 d’octubre. Reunió amb la comercial de l’empresa Prosenyal. Tema: senyalització
se
viària.
12 d’octubre. Reunió amb la senyora Anna Sánchez i la senyora Núria Ullé. Tema:
reglament del mercat municipal.
12 d’octubre. Reunió amb el senyor Josep Fort, alcalde de Sant Miquel de Campmajor
i el senyor Francesc Castañer, alcalde de
d Porqueres. Tema: triatló.
13 d’octubre. Reunió amb la senyora Maria del Mar Garcia i el senyor Marcel Garcia.
Tema: camí vell de Santa Pau.
13 d’octubre. Assistència a la comissió promotora de la XMESS a Santa Coloma de
Gramanet.
14 d’octubre. Reunió amb el senyor Miquel Noguer, alcalde de Banyoles. Tema: triatló.
14 d’octubre. Reunió amb el senyor Joan Ariza, comercial de l’empresa Chaper.
Cha
Tema:
senyalització viària.
19 d’octubre. Reunió amb el senyor Lluís Valls, membre de la Fundació Tomàs de
Lorenzana
a de Girona. Tema: lloguer social habitatges
habitatge antiga rectoria.
19 d’octubre. Reunió amb la senyora Teia Fàbrega, directora del Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
21 d’octubre. Assistència a la comissió informativa.
22 d’octubre. Assistència a l’excursió
l’excursió a l’abocador de Beuda i a la planta de
compostatge d’Olot.
24 d’octubre. Reunió amb la senyora Pilar Muntada, enginyera de camins dels serveis
tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa i el senyor Marcel Garcia. Tema:
arranjament del camí vell de Santa
Sant Pau.
25 d’octubre. Reunió amb la senyora Maria-Laure
Maria
Pesery.
25 d’octubre. Reunió amb la senyora Núria Feliu. Tema: subvencions de camins.
25 d’octubre. Reunió amb el senyor Albert Testart, gerent de l’empresa Congjac.
Tema: municipalització de l’aigua.
26 d’octubre. Reunió amb el senyor Jordi Domènech, cap del servei d’Urbanisme de
Girona i la senyora Loreto Negre, tècnica del servei i la senyora Anna Baldó, arquitecte
municipal. Tema: modificació puntual del POUM per admetre l’ús de càmping.
28 d’octubre.
re. Reunió amb el senyor Joan Prat, mossèn de la parròquia de Sant Pere.
28 d’octubre. Reunió amb la senyora Teia Fàbrega, directora del Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa. Tema: dinamitzador social.
El Ple en resta assabentat.
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03. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER
TRIMESTRE DEL 2016.
Identificació de l’expedient
Donar compte de l’informe del període mig de pagament corresponent al 3r trimestre
del 2016.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
president, dóna compte al Ple del
següent informe:
TERCER TRIMESTRE ANY 2016
Ràtio
operacions
pagades
(dies)
-17,83

Import
pagaments
realitzats
16.879,59 €

Ràtio
operacions
pendents
(dies)
-9,70

Import
operacions
pendents
8.929,72 €

PMP
(dies)

-15,02

El Ple en resta assabentat.
04. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Identificació de l’expedient
Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia-Presidència.
l’Alcaldia
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde
dóna compte al Ple de les
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia:
Resolució número 76/2016 de 19.09.2016 per la qual s’inicia expedient de protecció
de la legalitat urbanística contra IVISCO Desarrollos, SL, com a propietari de la finca
situada dins el sector PMU-2
PMU 2 Indústria el Torn, atès que s’estan realitzant obres sense
disposar de títol administratiu que habiliti per dur-les
dur
a terme.
Resolució número 77/2016 de 7.10.2016 per la qual s’autoritza a la senyora Alba
Massanas i Daunis a ocupar i utilitzar
utilitzar l’espai de l’escenari del pavelló poliesportiu per
fer l’activitat de danses tribals els dimecres de 16a 18 hores, des de l’octubre del
de 2016
al juliol del 2017.
Resolució número 78/2016 de 7.10.2016 per la qual s’autoritza a la Comissió de
Festes a ocupar
par i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 12 d’octubre a les 18 h per a la
projecció del vídeo del playback de la festa major.
Resolució número 79/2016 de 7.10.2016 per la qual s’autoritza a la senyora Sílvia
Vilar i Macià a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic els dijous de 19 a 20 h per fer
l’activitat de salsa des de l’octubre del
de 2016 al juliol del 2017.

C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

Resolució número 80/2016 de 7.10.2016 per la qual s’autoritza
’autoritza al senyor Oihan
Caballé a ocupar i utilitzar l’espai del pavelló poliesportiu per fer un dinar d’aniversari
amb música en viu el dia 8 d’octubre de 12 a 0 h i utilitzar taules i cadires.
Resolució número 82/2016 de 21.10.2016 per la qual s’encarrega
rrega als Serveis
Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa els
serveis tècnics d’elaboració del projecte d’arranjament d’un tram del camí vell de Santa
Pau.
Resolució núm. 83/2016 de 21.10.2016 per la qual es dóna de baixa d’ofici en el
Padró Municipal d’Habitants de Mieres les persones que figuren en l’expedient.
Resolució núm. 84/2016 de 25.10.2016 per la qual s’aprova un contracte menor per a
l’adquisició d’un forn pel centre cívic per a l’activitat de tallers.
Resolució núm. 85/2016 de 25.10.2016 per la qual s’autoritza a l’AMIPA del CEIP
Finestres a ocupar i utilitzar l’espai de l’escola per fer l’activitat de la castanyada el dia
28 d’octubre de 13,30 a 18,30 h.
Resolució núm. 86/2016 de 25.10.2016 per la quall s’autoritza a la Sra. Núria Ullé i
Rosal a utilitzar el bombo de coure castanyes el dia 29 d’octubre al matí durant el
mercat extraordinari per coure castanyes i regalar-les
regalar les a tothom qui en vulgui.
El Ple en resta assabentat.
05. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ
CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple la
convalidació de les resolucions següents:
5.1. Resolució de l’alcaldia número 81/2016 de 10.10.2016
10.
“Antecedents
En data 30 de setembre, Xaloc va trametre la proposta de calendari fiscal per a
l’exercici de l’any 2017.
L’Ajuntament proposa que s’accepti el fraccionament en dos pagaments de l’impost de
vehicles (IVTM) i de la taxa de recollida d’escombraries.
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
1. Aprovar el calendari fiscal que regula els períodes de cobrament dels impostos i
taxes municipals per a l’any 2017, de conformitat amb la taula següent:
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Impost/taxa
IAE

Període de cobrança

Fracció del
rebut
domiciliat

Tramitació

Import
mínim

d’ofici

90 €

d’ofici

90 €

1 setembre - 31 octubre

IBI RÚSTICA

1 juny – 31 juliol

IBI URBANA

1 juny – 31 juliol

IVTM

15 març – 15 maig

ESCOMBRARIES

15 abril – 15 juny

50% -juliol
50% -octubre
50%-juliol
50%-octubre
50%-abril
50%-octubre
50%- maig
50%- octubre

90 €
90 €

2. Fer públics els presents acords en el tauler d’anuncis de la Corporació i comunicarcomunicar
ho a XALOC.
3. Convalidar els presents acords pel Ple de la corporació.”
La proposta és aprovada per unanimitat, i conseqüentment la Resolució és
convalidada pel Ple.

06. APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2016.
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la modificació de crèdit núm. 3/2016.
Antecedents
1. Inici de l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant suplements de crèdit i crèdit
extraordinari, per atendre despeses necessàries atesa la impossibilitat de demorar fins
a l’exercici següent
egüent la realització de la despesa i sent insuficient o inexistent el crèdit
per atendre-la.
- Suplements de crèdit per import d’11.050
d
€: increment de crèdit
èdit de diferents partides
per atendre les despeses de:
1. Conservació i manteniment d’espais públics: per a la tala d’arbres del sector
2. Assegurances: assegurança nou vehicle.
3. Despeses de sanitat: despeses de protecció de la salut.
4. Recollida de residus: increment volum residus.
5. Tractament i eliminació de residus: increment volum residus.
residus
6. Redacció de projectes i altres treballs tècnics: elaboració de l’inventari de
camins i redacció del projecte d’arranjament del camí vell de Santa Pau.
7. Consorci de benestar social: increment aportació anual.
8. Conveni: conveni de col·laboració amb la Creu Roja.
- Crèdit extraordinari per import de 7.800 €: creació de noves partides per atendre les
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se
demorar se fins a l’exercici
següent de les quals no existeix crèdit que es detallen a continuació:
1. Adquisició d’un altaveu
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2. Col·locació de cartelleres d’informació municipal
3. Col·locació de terra a la zona de jocs infantils
4. Col·locació de valla de protecció als dipòsits de subministrament d’aigua.

2. Modificació de crèdit, mitjançant transferència
transferència de crèdit, per un import d’11.950
d
€ i
superàvit per un import de 6.900 € per atendre les despeses necessàries
necess
atesa la
impossibilitat de demorar fins a l’exercici següent la realització de la despesa i sent
insuficient o inexistent el crèdit per atendre-la.
ate
Les partides que es proposen minorar no ha estat incrementada mitjançant suplements
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estatt objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar,
que impedeixi la modificació.
Fonaments jurídics

1. D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit és una
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la
realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se
demorar
fins a
l’exercici següent i per a la qual el crèdit resulta insuficient (art. 158.1, LRHL).
2. D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari és una
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la
realització d’una
na despesa específica i determinada que no pot demorar-se
demorar
fins a
l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit (art. 158.1, LRHL).
3. L’article 36 del Reial decret 500/1990, estableix que els crèdits extraordinaris i els
suplements de crèdits es podran
podran finançar amb majors ingressos i baixes de crèdits
d’altres partides.
4. De conformitat amb l’article 40 del Reial decret 500/1990, la transferència de crèdit
és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar
la quantia del
el mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides
pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica.
5. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
lo
6. Les bases d’execució del pressupost.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 3/2016 del pressupost de
despeses de la Corporació,
ció, mitjançant baixa de partides de despeses, segons el detall
següent:
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ORIGEN DE
FONS
Baixa de
partides
Descripció

Aplicació
2016.1621.21004
2016.920.21300
2016.920.21200
2016.165.22100
2016.943.46500
2016.1721.62206

Recollida i eliminació de restes
vegetals
Manteniment de maquinària,
instal·lacions i utillatge
Manteniment d'edificis i
instal·lacions
Consum elèctric
Consell Comarcal de la Garrotxa
Actuacions PAES
TOTAL

Crèdit
anterior

Augments Disminució

Pressupost
definitiu

2.500,00

1.000,00

1.500,00

4.348,15

1.000,00

3.348,15

10.398,22

1.200,00

9.198,22

22.969,48
22.200,08
11.144,60

700,00
250,00
7.800,00
11.950,00

22.269,48
21.950,08
3.344,60

0,00

Superàvit

6.900,00
TOTAL ORIGEN DE FONS

18.850,00

APLICACIÓ DE FONS
Suplements de crèdit
Aplicació
2016.1721.21002
2016.920.22400
2016.312.22699
2016.1621.22700
2016.1623.22700
2016.151.22706
2016.230.46500
2016.920.47900

Descripció
Conservació i manteniment
d'espais públics
Assegurances
Despeses de sanitat
Recollida residus
Tractament i eliminació de residus
Redacció de projectes i altres
treballs tècnics
Consorci de benestar social
Convenis
TOTAL

Crèdit
anterior

Augments Disminució

Pressupost
definitiu

6.024,33

3.000,00

9.024,33

7.500,00
3.553,82
11.893,96
11.818,47

100,00
600,00
2.000,00
2.000,00

7.600,00
4.153,82
13.893,96
13.818,47

11.818,47
6.500,00
1.000,00

2.900,00
250,00
200,00
11.050,00

14.718,47
6.750,00
1.200,00
0,00

Crèdit extraordinari
Aplicació
2016.338.62305
2016.334.60903
2016.135.60904
2016.135.60905

Descripció
Adquisició altaveu
Cartelleres
Terra parc infantil
Vallat dipòsit d'aigua
TOTAL

TOTAL APLICACIÓ DE FONS

Crèdit
anterior

Augments Disminució
300,00
2.500,00
1.000,00
4.000,00
7.800,00

Pressupost
definitiu
300,00
2.500,00
1.000,00
4.000,00

0,00

18.850,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
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3. En cas de no presentar-se
presentar
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
El Sr. Rovira, portaveu de CiU pregunta si enguany la Diputació no ha atorgat els ajuts
del PAES.
L’Alcalde respon que només ha atorgat mil euros per canviar leds però no s’ha
acceptat la bomba de calor ni altres actuacions que s’havien plantejat.
La proposta és aprovada per unanimitat.
07. 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 euros,
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres
d’a
contractes.
En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. Aquests contractes es
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar
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
interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de
l’aplicació que s’indica.
Fonaments de dret
Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Aprovar els següents contractes menors:
Serveis
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empresa
JAUME MARTÍ
LLENSA
c/ del Pujolet, 4
17830 MIERES
NIF 46673752J

concepte
Manteniment
enllumenat c/ Sant
Pere

aplicació
pressupostària
165.21301
Manteniment
enllumenat públic

empresa

concepte

aplicació
pressupostària

CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA
Av. onze de setembre,
22
17800 OLOT
NIF P6700007E

Redacció de
l’inventari de
camins del
municipi

151.22706
Redacció de
projectes i altres
treballs tècnics

Lloguer lavabos
fira de
l’intercanvi

338.20000
Lloguers

JORDI BATLLE
COLLET
Can Margot
17459 CAMPLLONG
NIF 38782397
GURNI DESIGN
Passeig General
Estartús, 63
SANT PRIVAT D’EN
BAS
NIF 77913286G
GURNI DESIGN
Passeig General
Estartús, 63
SANT PRIVAT D’EN
BAS
NIF 77913286G

Disseny imatge
corporativa

Disseny i
impressió tríptic
de promoció
turística

432.22608
Despeses de
promoció turística

432.22608
Despeses de
promoció turística

import autoritzat
Preu base

549,67 €

IVA

115,43 €

Total

665,10 €

import autoritzat

Import

Preu base
IVA

3.038,75 €

440,00 €
92,40 €

Total

532,40 €

Preu base

125,00 €

IVA

26,25 €

Total

151,25 €

Preu base

325,00 €

IVA

68,25 €

Total

393,25 €

Subministraments
empresa
MUSICOM OLOT, SL
C/Nonet Escubós, 3-5
17800 OLOT
NIF B55006712
CHAPER, SL
Pol.Ind.Casanova de
Baix, 21
17500 RIPOLL
B17045618

concepte

aplicació
pressupostària

Adquisició
altaveu

338.62305
Adquisició altaveu

Senyalització
viària

133.60901
Senyalització viària

import autoritzat
Preu base
IVA

219,42 €
46,08 €

Total

265,50 €

Preu base

1.857,29

IVA

390,03 €

Total

2.247,32 €
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CHAPER, SL
Pol.Ind.Casanova de
Baix, 21
17500 RIPOLL
B17045618

Retolació
edificis
municipals

920.21200
Manteniment
d’edificis i
instal·lacions

ABACUS, SCCL
Pl. Hospital, 4
17800 OLOT
F08226714

Jocs de taula
per al Centre
Cívic

330.22611
Adquisició material
Centre Cívic

ECOLOGIA PER
FESTES, SL
Estació, 42-44
08650 SALLENT
B64242134

Adquisició de
plats per a la
Fira de
l’Intercanvi

XAVIER PRAT GARCIA
Ronda Fluvià, 6
17800 OLOT
NIF 46670643D

Publicitat fira de
l’intercanvi

338.22609
Activitats àrea de
cultura

920.22001
Premsa, revistes,
llibres i altres
publicacions

Preu base
IVA

417,90 €
87,76 €

Total

505,66 €

Preu base

164,50 €

IVA

34,55 €

Total

199,05 €

Preu base

368,72 €

IVA

77,43 €

Total

446,15 €

Preu base

215,00 €

IVA
Total

45,15 €
260,15 €

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
aprovar-la
la a càrrec de les aplicacions
pressupostàries compromeses.
3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde esident, per signar la
documentació necessària en relació als contractes de serveis.
4. Comunicar-ho
ho als interessats.
La proposta és aprovada per unanimitat.
08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de factures.
Antecedents
El secretari-interventor
interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la
corporació, les factures per un import total d’11.817,17
d 11.817,17 euros. Les esmentades
factures han estat reconegudes
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
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Hisendes Locals.
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple municipal,
que adopti l’acord següent:
1. Aprovar el reconeixement de les següents factures:
fact

N. REIGSTRE
2016/272
2016/273

2016/274
2016/275
2016/276

2016/277
2016/278

2016/279
2016/280
2016/281
2016/282
2016/283
2016/284
2016/285
2016/286

2016/287
2016/288

2016/289

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Consorci Sigma
Anàlisis aigua fonts
Detall Agustí 1876, SL Material brigada
Porta documents, cartell
Metacrilats Futura,
aigua sense garantia
SLU
sanitària font Can Salavia
Manteniment maquinària
Can Xumeia, SL
brigada
Telefónica Móviles
Telèfons fixos octubre
España, SAU
2016
Actuació Festa Major
Anna Alavedra
Companyia Cirquet
Cabeza
Confetti
Telefónica Móviles
Telèfons mòbils 18-08 a
España, SAU
17-09-2016
Assistència secretaria
Consell Comarcal de intervenció setembre
la Garrotxa
2016
Assessoria Pagès, SL Honoraris setembre 2016
Teisa
Excursió a Palamós
Novelec Garrotxa, SL Bombetes ajuntament
Sistemas Digitales
Manteniment copiadora
Catalunya, SL
08-09 a 08-10-2016
Manteniment ascensor
Ascensors Serra, SA
4T2016
Agropecuària Pairó,
SC
Desbrossament de camins
Consell Comarcal de
la Garrotxa
Senyalització itineraris
Consell Comarcal de
la Garrotxa
Consell Comarcal de
la Garrotxa

2016/290

Museu de la Pesca
Excavacions Jordi
Abulí Mir

2016/291

Sebastià Vila Fortet

APLICACIÓ

IMPORT

312 22699
155 22199

72,67 €
16,42 €

920 22000

7,26 €

920 21300

80,09 €

920 22200

191,18 €

338 22609

847,00 €

920 22200

48,40 €

46500
22707
22609
21200

897,21 €
105,96 €
310,00 €
22,78 €

920 21300

108,14 €

920 21902

223,28 €

454 21000

1.500,40 €

454 21000
NP

531,04 €
531,04 €

943 46500

327,96 €

Disciplina urbanística
Excursió a Palamós. Visita
al museu de la pesca i la
llotja del peix

943 46500

242,40 €

338 22609

108,00 €

Manteniment de camins
Recollida contenidor
restes vegetals juliol-

454 21000

2.999,59 €

1621 21004

363,00 €

Assessorament urbanístic
setembre 2016

943
920
338
920
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2016/292

Musicom Olot, SL
Consell Comarcal de
la Garrotxa
Consell Comarcal de
la Garrotxa
Instal·lacions Robert
Bigmat

2016/293
2016/294
2016/295
2016/296
2016/297

Ecade, SL
Serrallonga Tulsà
Jinliqiu Banyoles, SL
Esclatoil
Correos y Telégrafos,
SA

octubre 2016
Reparació taula equip de
so
Recollida deixalles
setembre
Tractament deixalles
setembre
Forn taller de cuina
Suports escenari mòbil
Servei captura coloms
setembre 2016
Taller de panellets
Material tallers
Benzina cotxe brigada
Segells enviaments

TOTAL

920 21300

89,00 €

1621 22700

973,71 €

1623 22700
925 22606
920 62503

803,53 €
87,62 €
48,40 €

312
925
925
920

22699
22606
22606
22103

211,75 €
12,52 €
6,00 €
40,00 €

920 22200

10,82 €
11.817,17 €

2. Que es procedeixi a ordenar el pagament de les obligacions reconegudes per part
de l’Alcalde-President,
President, a càrrec de les aplicacions pressupostàries compromeses.
3. Comunicar-ho
ho als interessats.
La proposta és aprovada per unanimitat.

09. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DEMANIALS.
9.1 Llicències urbanístiques.
9.1.1
Antecedents
En data 6 de març de 2016, RE 1-2016-000648-1,
1
1, el senyor Andreu Riera i Oliu, que
actua en nom propi, sol·licita una pròrroga de la llicència urbanística concedida en la
sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 2013, per a
les obres de construcció d’un cobert per l’aixopluc de les vaques de pastura, la coberta
del femer de la nau d’engreix i la pavimentació d’una superfície a la finca de Can Riera
de Mieres.
En data 19 de setembre de 2016, la sol·licitud de pròrroga ha estat informada
favorablement per l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez.
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor.
secretari interventor.
C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Concedir al senyor Andreu Riera i Oliu una pròrroga de la llicència urbanística per a
les obres de construcció d’un cobert per l’aixopluc de les vaques de pastura, la coberta
del femer de la nau d’engreix i la pavimentació d’una superfície a la finca de Can
Riera, per un termini de 18 mesos.
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
- Taxa tramitació administrativa per pròrroga termini execució llicència d’obres
(Ordenança fiscal número 12): 25 €.
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
La proposta és aprovada per unanimitat.

10. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE GARANTIES I AVALS.
10.1. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA FORMALITZADA PER L’EMPRESA
EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA PER RESPONDRE DE L’OBRA “FORMACIÓ
D’ESCULLERES AL RITORT”.
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la devolució de la fiança definitiva de l’obra titulada “Formació
d’esculleres al Ritort“.
Antecedents
L’ajuntament de Mieres mitjançant acord del Ple municipal de data 27 de gener de
2015 va adjudicar el contracte de l’obra Formació d’esculleres al Ritort a l’empresa
Excavaciones i Pinturas, SA.
El preu total del contracte va ser de 54.147,50 euros, IVA inclòs.
i
L’esmentada empresa va dipositar garantia a la Compañía Española de Seguros y
Reaseguros de Crédito y Caución, SA, per un import de 2.237,50 € en concepte de
garantia definitiva.
L’acta de recepció de l’obra es va signar en data 11 d’agost de 2015.
2015
Ha transcorregut el termini de garantia fixat en un any per a aquesta obra i s’han
complert satisfactòriament les condicions establertes en el contracte.
Fonaments de dret
Article 102 del R.D.Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix que la garantia no es
retorna o cancel·la fins que no s’hagi produït el venciment del termini de garantia i
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complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la
resolució del contracte sense culpa del contractista. Aprovada la liquidació del
contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resulten responsabilitats,
responsabilitats s’ha de
retornar la garantia constituïda o cancel·lar l’aval o assegurança de caució.
El senyor
enyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Aprovar la liquidació del contracte relatiu a l’obra Formació d’esculleres al Ritort i
retornar la
a garantia mitjançant la cancel·lació
cancel· lació de l’assegurança de caució d’un import
2.237,50 dipositada per l’empresa Excavaciones y Pinturas mitjançant un certificat
nùmero 4.125.312 de la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y
Caución, SA.
2. Notificar el present acord a l’empresa
l’em
Excavaciones y Pinturas, SA.
La proposta és aprovada per unanimitat.
10.2. DEVOLUCIÓ DE L’AVAL FORMALITZAT PER L’EMPRESA SOREA, SA PER
RESPONDRE DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL
D’ABASTAMENT D’AIGUA.
Identificació de l’expedient
dient
Proposta relativa a la devolució de l’aval provisional de l’adjudicació de la concessió
del servei municipal d’abastament d’aigua.
Antecedents
L’ajuntament de Mieres mitjançant acord del Ple municipal de data 21 de desembre de
2006 va adjudicar la
a concessió del servei municipal d’abastament d’aigua a l’empresa
Sorea, SA.
L’esmentada empresa va dipositar aval de l’entitat “la Caixa”, per un import de
3.005,06 € en concepte de fiança provisional.
La fiança definitiva es va presentar en data 19 de gener de 2007.
Fonaments de dret
Article 103 del R.D.Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix que La
L garantia
provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar als licitadors immediatament
després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, s’ha de retenir la garantia al licitador
la proposició del qual hagi estat seleccionada per a l’adjudicació
l’adjudicació fins que constitueixi la
garantia definitiva, i s’ha de confiscar a les empreses que retirin injustificadament la
seva proposició abans de l’adjudicació. L’adjudicatari pot aplicar l’import de la garantia
provisional a la definitiva o fer una nova constitució
constitució d’aquesta última, cas en què la
garantia provisional es cancel·la simultàniament a la constitució de la definitiva.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
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1. Aprovar la devolució de la fiança provisional de l’adjudicació de la concessió del
servei municipal de l’abastament d’aigua mitjançant la cancel·lació de l’aval núm.
9340.03.0780.575-29
29 d’un import 3.005,06 € dipositada per l’empresa Sorea, SA a
l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
2. Notificar el present acord a l’empresa Sorea, SA.
La proposta és aprovada per unanimitat.

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DEL PARC D’HABITATGES
DEL NUCLI URBÀ DE MIERES, EL SEU ÚS I EL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
Antecedents
L’ajuntament de Mieres amb la voluntat d’iniciar un cens d’habitatges del municipi va
encarregar un estudi dels edificis destinats a habitatge al nucli del poble, agrupats
segons els seus usos: habitatges buits, habitatges de segona residència i habitatges
hab
en construcció als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Aquest estudi consta d’una fitxa individualitzada per a cada finca. Aquestes fitxes s’han
elaborat mitjançant el treball de camp de personal propi de l’Ajuntament de Mieres i
dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la
Garrotxa. Les dades s’han obtingut a partir d’una inspecció ocular exterior de la finca,
amb l’ajut del padró d’habitants i el coneixement del personal adscrit a l'Ajuntament
l'Ajuntamen i el
veïnatge del poble.
L’estudi dels habitatges del nucli urbà, el seu ús i el seu estat de conservació és un
instrument per determinar els habitatges desocupats del municipi.
Paral·lelament a l’estudi, l’Ajuntament redactarà una sèrie de línies d’actuació per
aplicar per tal de mobilitzar el parc d’habitatges buits.
L’estudi serà la base per poder actuar en diferents àmbits de la política d’habitatge
municipal, sigui adoptant mesures
mesures fiscals per a penalitzar la desocupació, per bonificar
el lloguer social i la masoveria urbana, per elaborar un registre municipal d’habitatges
buits o per poder crear una borsa de llogaters, entre altres mesures possibles.
La proposta ha estat informada de forma preceptiva per la Comissió Informativa.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Aprovar inicialment l’Estudi del parc d’habitatges del nucli urbà de Mieres, el seu ús i
el seu estat de conservació.
2. Notificar aquests acords a les persones que consten com a propietaris dels
immobles que consten a l’Estudi. Sotmetre els anteriors acords a informació pública
pell termini d’un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant
mitjançant edictes al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, al BOP de Girona, i a la web municipal www.mieres.cat.
www.mieres.cat
Durant aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
presentar
les
reclamacions que creguin escaients.
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se
haver
C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

formulat cap al·legació ni 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.
El Sr. Rovira portaveu de CiU manifesta que “la primera conseqüència derivada de
l’’estudi serà la de penalitzar els habitatges buits a través dels impostos municipals, i
aquests accions que van dirigides cap a una determinada opció ideològica no les
acabem de compartir i per tant ens abstenim”.
L’Alcalde manifesta que certament és una opció que pren l’equip de govern que té per
objectiu intentar que els habitatges es posin de lloguer i s’ocupin, atès que no volem
pisos i cases desocupades. Aquesta és un
un primera acció però també servirà per fer
accions de foment de l’habitatge en positiu, atorgant bonificacions i creant el projecte d
masoveria urbana.
Fetes les explicacions, se sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per
majoria absoluta amb el següent resultat:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

4 (CUP-PA)
(CUP
0
3 (CiU)

12. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER A POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Antecedents
En data 29 de setembre de 2016 es varen fer públiques al BOP les bases específiques
reguladores de les subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació
ciutadana per a l’any 2016 que atorga la Diputació de Girona.
En data 27 de maig de 2016 es va aprovar definitivament
definitivament el Reglament de Participació
Popular que preveu la creació i constitució del Consell de poble, que és l’òrgan de
coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi de Mieres,
mitjançant acord del Ple municipal.
En la mateixa data es va aprovar
aprovar la creació del consell de poble i la metodologia del
pla anual de participació en els pressupostos participatius.
El projecte del procés de pressupostos participatius de l’exercici 2017, que preveu
realitzar una campanya comunicativa, la supervisió,
supervisió, direcció i anàlisis del procés i
l’elaboració dels informes tècnics d’avaluació de les propostes amb un pressupost de
1.716,51 €.
Fonaments de dret
Article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 2 .1.d) i 40 del R.D.L 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per un import de 1.630,68 euros
per a les despeses del projecte de polítiques de participació ciutadana del procés de
pressupostos participatius de l’exercici 2017.
2. Notificar aquests acords a la Diputació de Girona.
La
a proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS.
Antecedents
Les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a entitats, associacions i col·lectius per a l’any 2016, aprovada pel Ple
de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2016 i publicades al BOP de
la província de Girona núm. 150 en data 8 d’agost de 2016.
La convocatòria de subvencions de l’any 2016 destinada a finançar activitats de les
entitats, associacions i col·lectius de municipi de Mieres, que tinguin per objecte
fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials,
d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del
municipi i associacionisme aprovada per resolució d’alcaldia de 9 de setembre de 2016
i publicada al BOP de la província de Girona núm. 180 en data 20 de setembre de
2016.
Les sol·licituds presentades per les entitats: Associació Amics de la Serra de Finestres
i de l’entorn de Mieres, Manípul de Manaies i Botxins de Mieres, AMIPA del CEIP
Finestres, Caçadorss Vall de Mieres i ADF de Mieres.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Concedir una subvenció destinada a finançar les activitats de les entitats,
associacions i col·lectius del municipi de Mieres que es detallen a continuació:
ENTITAT
ADF de
Mieres
AMIPA CEIP
Finestres
Assoc. Amics
Serra de
Finestres i de
l’entorn de
Mieres
Caçadors Vall
de Mieres

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ

IMPORT A
JUSTIFICAR( *)

2.290,15 €

1.892,69 €

2.102,98 €

Colònies i
cartellera

700,00 €

700,00 €

778,00 €

Activitats per la
recuperació del
patrimoni natural
serra de Finestres

432,00 €

432,00 €

480,00 €

Compra de
maquinària:

794,00 €

656,52 €

729,46 €

CONCEPTE
Reparació tractor
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motoserra i
desbrossadora
Manípul de
Compra i
Manaies i
manteniment de
6.347,03 €
1.818,79 €
2.020,87 €
Botxins de
material
Mieres
(*) Import a justificar abans d’aplicar l’IVA o exempt d’IVA. L’IVA no és subvencionable.
2. Notificar als beneficiaris la concessió de l’ajuda a fi i efecte que procedeixin a
acceptar la subvenció. Si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari,
l’Ajuntament entendrà que la subvenció ha estat acceptada de forma tàcita, així com
les condicions
dicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
Una vegada sigui acceptada la subvenció, l’Ajuntament transferirà una bestreta del
80% de l’import concedit a favor de les entitats beneficiàries.
3. Condicionar el lliurament de la subvenció,
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al
compliment de les bases reguladores i a la seva justificació, de com a mínim l’import
de la subvenció, a la presentació del compte justificatiu dins el termini que finalitza el
30 de gener de 2017. En cas que la subvenció no sigui degudament justificada
l’Ajuntament procedirà a obrir expedient per la seva revocació i reintegrament.
4. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament la col·laboració de l’Ajuntament
de Mieres en tota la documentació impresa
impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
5. Facultar a l’Alcalde-president
president per subscriure els documents que siguin necessaris en
la disposició i pagament de la despesa de la subvenció atorgada amb càrrec a
l’aplicació pressupostària següent: 330.480.04 Subvencions entitats.
6. Comunicar el contingut d’aquest acord a les entitats.
La proposta és aprovada per unanimitat.

14. PROPOSTA D’APROVACIÓ
D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MIERES I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL “LA FULLA” PER A
L’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE L’INTERCANVI.
Antecedents
L' ASSOCIACIÓ CULTURAL “LA FULLA” ha sol·licitat a l’Ajuntament la promoció
d’una nova edició de la FIRA DE L’INTERCANVI, que s’ha de realitzar el dia 13 de
novembre de 2016.
La Fira ha estat realitzada en les anteriors edicions mitjançant l’organització conjunta
entre l’Associació Cultural “la Fulla” i l’Ajuntament de Mieres, que ha assumit les
despeses derivades de l’organització i desenvolupament de la Fira.
L'Ajuntament està interessat a assumir la promoció i l’organització de la Fira per motius
de desenvolupament
senvolupament local del municipi de Mieres, i per això proposa formalitzar un
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conveni de col·laboració amb l’Associació Cultural “la Fulla” a fi d’atorgar l’habilitació i
la deguda cobertura jurídica a les activitats que impulsa i executen els membres de
l’Associació.
La proposta de conveni preveu que l’Ajuntament assumeixi a càrrec dels pressupostos
municipals les despeses necessàries i imprescindibles per realitzar la Fira d’acord amb
la planificació i proposta que realitzi anualment l’Associació. La despesa
despesa a càrrec del
pressupost municipal que es destini a la Fira no podrà ser superior a 3.000 euros.
El conveni tindrà una vigència de quatre anys, essent aplicable pels anys 2016, 2017,
2018 i 2019.
Fonaments de dret
Disposició Addicional Cinquena de Llei 26/2010, de 3 d’agost,, de règim
rè
jurídic i de
procediment de les administracions públiques
p bliques de Catalunya, que estableix que els
convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació
específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX en els aspectes
en què sigui aplicable.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
del
següents acords:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mieres i l’Associació
Cultural “la Fulla” per a l’organització de
d la fira de l’intercanvi.
2. Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni.
3. Notificar-ho
ho a l’Associació Cultural “la Fulla”.
La proposta és aprovada per unanimitat.

15. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
DIVERSES
ES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2017.
Tot seguit es transcriuen les diferents propostes relatives a la modificació i derogació
de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017.
15.1. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Antecedents
Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm.1 reguladora
de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2017.
2017
2. Motiva la present proposa la modificació de percentatges i límits de determinats
supòsits de bonificacions, aplicar un nou supòsit especial de bonificació en cas de
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masoveria urbana; aplicar un recàrrec sobre els habitatges que es declarin buits; i fixar
fixa
les condicions de fraccionament pel pagament de l’impost.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Mallarach, alcalde president, proposa al Ple municipal,
El senyor Enric Domènech i Mallarach,
que adopti l’acord següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’Impost sobre béns
b ns immobles que queda redactada de la manera
següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refóss de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix
l’impost sobre béns immobles.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a l’impost sobre béns immobles
immobles a aplicar en aquest municipi, d’acord amb
allò previst en els articles 60 a 77, ambdós inclosos, de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de l'impost sobre béns immobles és aquell que defineix l'article 61 de
la LRHL. Tenen la consideració
consideració de béns immobles urbans, rústics i de característiques
especials els definits amb aquest caràcter en les normes reguladores del Cadastre
immobiliari.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques
j
i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària (en endavant LGT) que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui
constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
Article 4. Exempcions
empcions i bonificacions
1. Gaudiran d’exempció d'aquest impost els béns definits a l'article 62 de la LRHL.
2. Queden exempts, d’acord amb l’article 62.4 de l’esmentada Llei, els béns urbans,
la quota líquida dels quals resulti inferior a 5 € i els immobles rústics
ústics quina quota
líquida agrupada, amb les previsions de l’article 77.2 de la Llei, sigui inferior a 5
€..
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3. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d'aquest impost, sempre que així
se sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat, d’acord
amb el que preveu l’article 73 de la LRHL.
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran de complir els següents
requisits:
a) Acreditar la data d’inici de les obres, mitjançant certificació del tècnic director
de les mateixes.
b) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i
promoció, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat i l’alta en la
matrícula de l’impost d’activitats econòmiques.
c) Acreditar que l’immoble objecte de bonificació no forma part de l’immobilitzat,
mitjançant certificació de l’administrador de la societat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en el que s’iniciïn les obres, que s’haurà d’acreditar mitjançant
certificació del tècnic director de les obres, fins al posterior a la finalització de les
mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
La concessió d’aquesta bonificació es farà per períodes anuals. En el cas que les
obres es perllonguin més d’un exercici, el subjecte passiu haurà de sol·licitar de nou la
bonificació acreditant que durant aquest temps s’estan realitzant obres d’urbanització
d’urbanit
o
construcció efectiva, mitjançant certificació del tècnic director de les mateixes.
4. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d'aquest impost els habitatges de
protecció oficial durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de
d
la qualificació definitiva, sempre que així se sol·liciti pels interessats en qualsevol
moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de duració de la
mateixa, tenint efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell
en el que se sol·liciti.
5. Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota d'aquest impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa a favor del bé
immoble que constitueixi el seu habitatge habitual, sempre que els ingressos
ingress
familiars no superin els 30.000,00
30
€ anuals i sigui l’única finca en propietat de la
unitat familiar.
Aquesta bonificació també s’aplicarà a les persones jubilades o pensionistes que viuen
soles amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional,
interprofessional, sempre que l’immoble
constitueixi el seu habitatge habitual i no siguin titulars de cap altre immoble en el
municipi.
Per gaudir d’aquestes bonificacions els interessats hauran d’acreditar els següents
requisits:
a) La condició de família nombrosa, mitjançant fotocòpia del títol expedit per
l’administració competent.
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b) La residència habitual en el bé immoble, mitjançant certificat de convivència
expedit pel padró municipal d’habitants.
c) Que els ingressos familiars anuals no són superiors a 30.000,00
30.000,00 €, mitjançant
còpia de la darrera declaració de l’IRPF o certificat negatiu acreditatiu dels
ingressos en cas de no ser subjecte passiu d’aquest impost.
La concessió d’aquesta bonificació tindrà efectes anuals.
6. Gaudiran d’una bonificació parcial de la quota íntegra de l’impost durant un
termini de cinc anys, els habitatges en què s’hagin instal·lat o s’instal·lin sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar o altres energies renovables,
segons les condicions següents:
- Que les instal·lacions
l·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o
altra normativa sectorial aplicable.
- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent.
- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no
legalitzades.
- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. Aquesta
circumstància s’haurà d’acreditar cada exercici mitjançant certificació expedida
per l’empresa de manteniment de les instal·lacions.
La bonificació s’establirà a les edificacions
edificacions en zones urbanes residencials i
rústiques, en base als criteris i percentatges següents:
a)

Sistemes d’aprofitament d’energia solar, ubicades en teulades, o patis de
cases amb la pertinent cèdula d’habitabilitat.

- Elèctrica (fotovoltaiques): a partir
partir de 4 kW de potència, el 50% de la quota total
de l’impost.
- Tèrmica:
- Instal·lacions per a ACS exclusivament amb rendiment mínim que cobreixi el
75% de les necessitats de l’habitatge: 25% de la quota total de l’impost.
- Instal·lacions per a ACS, amb rendiment mínim que cobreixi el 75% de les
necessitats de l’habitatge i, també, per a climatització, amb un rendiment mínim
de valor energètic que cobreixi el 50% de les necessitats de l’habitatge amb
calefacció: 50% de la quota
q
total de l’impost.
b)

Sistemes d’aprofitaments d’aigües plujanes de l’edifici:

- Instal·lacions que comportin aprofitaments mínim de 0,25m3/m2 de coberta:
20% de la quota total de l’impost.
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- Instal·lacions que no assoleixin l’aprofitament mínim indicat
indicat de 0,25m3/m2 de
coberta: el percentatge (%) de bonificació a aplicar éss del 10% fixat al paràgraf
precedent.
L’aplicació de totes les bonificacions regulades en el present epígraf, restarà
condicionada a què les instal·lacions s’hagin realitzat amb materials
materials i productes
que disposin d’un distintiu de garantia, segons especificacions de l’art. 6.2 del
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’eco eficiència en els edificis, modificat pel Decret 111/2009, de 14
de juliol.
Per al reconeixement de la bonificació els possibles beneficiaris hauran de
presentar, junt amb la pertinent sol·licitud, una descripció detallada de les
característiques de les instal·lacions
instal· lacions i dels elements d’aprofitament, i
documentació que deixi clar l’homologació de materials emprats i el seu respecte
per al medi ambient, documentació que serà sotmesa a la revisió dels Serveis
Tècnics Municipals per a comprovació.
L’import acumulat de les diferents bonificacions establertes als paràgrafs
paràgra
precedents en cap cas no podrà excedir del 50% de la quota íntegra
corresponent.
En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació només s’aplicarà la més
alta de totes.
7. Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota d'aquest impost els habitatges
que s’acullin al programa de masoveria urbana, de conformitat amb el que preveu
l’article 74.3 de la LRHL. La durada de la bonificació coincidirà durant el temps
que sigui vigent el contracte
contracte de lloguer que reguli els acords de masoveria, que
en tot cas no serà superior a cinc anys.
Article 5. Base imposable i base liquidable
La base imposable està constituïda pels valors cadastrals dels béns immobles, que es
determinarà, notificarà i serà
serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa en
les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, les reduccions que
legalment s’estableixin sobre la base imposable.

En els procediments
iments de valoració col·lectiva la determinació de la base liquidable serà
competència de la Direcció General del Cadastre i es podrà recórrer davant els
Tribunals Econòmics Administratius de l’Estat.
L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base
base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, subsanació de
discrepàncies i inspecció cadastral previstos en les normes reguladores del Cadastre
immobiliari.
En aquells immobles en què el seu valor cadast
cadastral
ral hagi estat incrementat com a
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, s’aplicarà
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durant nou anys, a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, la reducció
prevista en l’article 67 i següents de la LRHL.
Article 6. Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà:
a) El 0,40 per cent quan es tracti de béns immobles urbans.
b) El 0,35 per cent quan es tracti de béns immobles rústics.
c) El 0,40 per cent quan es tracti de béns immobles de característiques especials.
especi
2. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen que correspongui, segons la naturalesa del bé. La quota líquida
s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en
l’article
icle 4 d’aquesta ordenança, o incrementant-la
incrementant la amb el recàrrec aplicable als
immobles d’ús residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent.
3.

S’estableix un recàrrec del 50% de la quota íntegra
ntegra de l’impost als immobles d'ús
residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent. Es considerà que
l’habitatge és desocupat quan consti amb aquest caràcter a l’Estudi del parc
d’habitatges buits que aprovi el Ple de l’Ajuntament o no consti cap persona
empadronada
a a l’habitatge. Aquest recàrrec es merita el 31 de desembre i es
liquidarà anualment per part de l’Ajuntament una vegada constatada la
desocupació de l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel qual es declari la
desocupació. L’acte administratiu serà
serà notificat als interessats, els quals
disposaran de 20 dies hàbils per al·legar en contra de la seva inclusió i aplicació
del recàrrec. Per ser exclosos de l’aplicació del recàrrec el subjecte passiu haurà
d’acreditar que l’habitatge ha generat un consum
consum d’aigua i llum raonable durant un
període mínim de tres mesos al llarg de l’any, a més d’acreditar un
empadronament o un contracte de lloguer degudament inscrit al registre de
l’INCASOL.

Article 7. Període impositiu i meritació de l'impost
1. El període impositiu
positiu coincideix amb l'any natural.
2. La meritació de l'impost es produeix el primer dia del període impositiu.
3. Els fets, actes i negocis que, de conformitat amb les normes del Cadastre
immobiliari, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran
efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es varen produir, amb
independència del moment en què es notifiquin.
Article 8. Gestió i recaptació
L’impost es gestiona per padró que es confeccionarà a partir de la informació
informac
continguda en el padró cadastral i en la resta de documents expressius de les seves
variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General del Cadastre.
Els titulars dels drets constitutius del fet imposable d’aquest impost estan subjectes a
l’obligació
ció de formalitzar les declaracions conduents a la incorporació en el Cadastre
immobiliari i les relatives a les seves alteracions, excepte en els supòsits previstos en
l’apartat següent.
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L’Ajuntament posarà en coneixement del Cadastre immobiliari els fets,
fets, actes o negocis
establerts en l’art. 30 del RD 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per RDL 1/2004, de 5 de març, en els
termes i condicions que es determinin per la Direcció General del Cadastre.
Les declaracions, comunicacions i sol·licituds es podran presentar a l’Ajuntament,
acompanyades de la documentació reglamentària, en els termes del conveni subscrit
amb l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC).
Si l’Ajuntament
ntament coneix la modificació de titularitat per haver obtingut informació de
Notaris o del Registre de la Propietat, o bé
b perquè l’interessat ha presentat declaració,
ho comunicarà a XALOC perquè modifiqui la seva base de dades i, en el format
establert, doni trasllat de les variacions al Cadastre.
Els actes dictats pel Cadastre podran ser recorreguts via econòmica administrativa,
sense que la presentació de la reclamació suspengui la seva capacitat executòria,
llevat que excepcionalment el Tribunal acordi
acor la suspensió.
La gestió, liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquest impost correspondran a Xaloc, en virtut del conveni de delegació, i
comprendran, entre altres, les funcions de concessió i denegació
denegació d’exempcions i
bonificacions, realització de liquidacions, emissió dels documents de cobrament,
resolució dels expedients d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s’interposin contra dits actes i l’assistència i informació al contribuent relativa
r
a les
matèries compreses en aquest apartat.
Els rebuts domiciliats es podran pagar, amb caràcter general, de forma fraccionada
d’acord amb els criteris establerts per Xaloc a la seva ordenança general.
Es podrà concedir, el fraccionament del tribut de cobrament periòdic i notificació
col·lectiva, en dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Això no
obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari de
cobrament
nt en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà
s’aplicarà d’ofici respecte a tots aquells
rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, i sempre que el pagament
dels quals estigui
tigui domiciliat.
El 1r termini, d'un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en el
compte corrent en què s'hagi domiciliat el rebut, amb una antelació mínima d'un mes
abans de la data en què finalitzi el període en voluntària.
voluntària
El 2n termini,
rmini, d'un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en data 1
d’octubre.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del
rebut de l’exercici en curs.
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en
voluntària es facilitarà document de pagament pel total pendent, a instància de la
persona interessada, que es podrà fer efectiu fins all darrer dia de l’esmentat període
de pagament.
C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en
voluntària, s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de
l’esmentat incompliment.
Així mateix, les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost
no el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se
acollir se a aquesta possibilitat, podran fer-ho,
fer
prèvia
presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de l’ordre de domiciliació
bancària del seu pagament.
A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament
l’Ajunta
titular de
l’ingrés o a l’entitat supramunicipal que actués per delegació un mes abans que s’iniciï
el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per
al següent i posteriors exercicis tributaris.
Article 9. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener i
continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, la LGT, així com les disposicions que les
desenvolupin i complementin.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de
la publicació de l’anuncii de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que es presentin
al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre les i aprovar la redacció definitiva de l'ordenança.
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre de
l’ordenança.
Fetes les explicacions, se sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per
majoria absoluta amb
mb el següent resultat:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

4 (CUP-PA)
(CUP
3 (CiU)
0

15.2. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE
L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Antecedents
1. Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2
reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2017.
2. Es proposa mantenir la tarifa de l’impost de totes les tipologies de vehicles no
obstant es proposa modificar les bonificacions regulades
regulades a l’article 4.e), suprimint la
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bonificació pels vehicles que utilitzin derivats d’olis vegetals. Per altra banda també es
fixen les condicions de fraccionament pel pagament de l’impost.
3. En data 21 d'octubre de 2016, la proposta ha estat informada
informada per la Comissió
Informativa General del Ple.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
nric Domènech i Mallarach, alcalde president, proposa al Ple municipal,
El senyor Enric
que adopti l’acord següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que queda
redactada de la manera
nera següent:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refóss de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic
ju
específic
aplicable a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a aplicar en aquest municipi,
d’acord amb allò previst en els articles 92 a 99, ambdós inclosos, de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
Són objectes d'aquest impost els vehicles de tracció
tracció mecànica aptes per circular per
les vies públiques, segons s'estableix a l'article 92 de la LRHL.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats
definides a l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en
endavant LGT), a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació, d'acord
amb l'article 94 de la LRHL.
Article 4. Exempcions i bonificacions
a) Gaudeixen d’exempció d’aquest impost els vehicles
vehicles definits a l’article 93 de la
LRHL, en els termes i condicions previstos a la Llei.
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b) Estan exempts de l’impost els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
indicats en la lletra A de l’annex II del Reglament General de Vehicles. Així mateix,
estan
an exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu.
Per gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de demanar la seva
concessió i acreditar:
a) En el cas de vehicle per a persones de mobilitat reduïda, les seves condicions
tècniques
cniques d’acord amb el que preveu la lletra A de l’annex II del Reglament
General de Vehicles, mitjançant còpia documentació tècnica del vehicle.
b) En el cas de vehicles matriculats a nom de minusvàlids:
- Que el vehicle figura al seu nom, mitjançant còpia del permís de circulació.
- Que el vehicle es destina al seu ús exclusiu, mitjançant declaració del
subjecte passiu.
- Que té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%, mitjançant
certificació de l’organisme competent.
c) Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota els titulars
titulars de vehicles històrics
als quals es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995,
de 14 de juliol. El caràcter d’històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de
la catalogació
ió com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.
d) Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota els titulars de vehicles que tinguin
una antiguitat superior a 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació.
Si no es tingués coneixement d’aquesta, es tindrà en compte la de la seva primera
matriculació o, en defecte de l’anterior, la data en què el corresponent model es va
deixar de fabricar.
Aquesta bonificació es podrà acordar d’ofici en el moment de l’aprovació del padró
de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
e) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota els titulars de vehicles elèctrics i
bimodals, així com els que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, metà,
metanol, i hidrogen. Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats
interessats hauran de
demanar la seva concessió i presentar juntament amb la sol·licitud, la fitxa de
característiques del vehicle on quedi constància de tals extrems, amb anterioritat a
l’inici del període impositiu.

Article 5. Quota tributària
L’impost s’exigirà
’exigirà segons el quadre de tarifes següents:

Turismes
De menys de 8 cv fiscals

20,31

De 8 a 11,99 cv fiscals

54,81

De 12 a 15,99 cv fiscals

115,70
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De 16 a 19,99 cv fiscals

144,14

De 20 o més cv fiscals

180,14

Autobusos
De menys de 21 places

123,68

De 21 a 50 places

158,75

De més de 50 places

238
238,51

Camions
De menys de 1.000 kg de càrrega útil

68,00

De 1.000 a 2999 kg de càrrega útil

133,97

De 3.000 a 9.999 kg de càrrega útil

190,82

De més de 9.999 kg de càrrega útil

238,51

Tractors
De menys de 16 cv fiscals

17,67

De 16 a 25 cv fiscals

27,77

De més de 25 cv fiscals

83,30

Remolcs i semirremolcs arrastrats
per vehicles de tracció mecànica
De més de 750 i menys de 1.000 kg de càrrega útil

28,42

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

44,56

De més de 2.999 kg de càrrega útil

133,97

Altres vehicles
Ciclomotor

7,13

Motocicletes fins a 125 cc.

7,13

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.

12,16

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.

24,36

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc.

48,72

Motocicletes de més de 1.000 c.c.

97,43

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes
de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.
Article 6. Període impositiu
positiu i acreditament de l'impost
El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles que començarà el dia en què es produeixi aquesta adquisició.
L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu.
impositi
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En el cas de primera adquisició de vehicle, la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres naturals i s’acreditarà la que correspongui als trimestres que restin per
finalitzar l’any, inclòs aquell en què es produeixi la transmissió.
L’import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de baixa del
vehicle, i en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des
del moment en què es produeixi aquesta baixa temporal al registre públic
corresponent. En aquests casos, el període impositiu de l’any coincidirà amb el
nombre de trimestres naturals, comptats des del primer de l’any fins all trimestre en què
es produeixi la baixa definitiva, inclòs aquest últim.
Article 7. Gestió i recaptació
La gestió de l’impost
impost es realitzarà per padró, que es confeccionarà anualment a partir
de les dades del Registre públic de Trànsit i en les comunicacions de la Prefectura de
Trànsit relatives a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es
podran incorporar
orporar també altres dades sobre baixes i canvis de domicili de què pugui
disposar l’Ajuntament.
En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de forma
que quedi alterada la seva classificació als efectes d’aquest impost, s'estableix
s'esta
el
sistema d'autoliquidació de l'impost. En aquests casos, els subjectes passius
presentaran, en el termini de 30 dies a comptar des de la data d'adquisició o reforma,
l’imprès d’autoliquidació de l’impost, segons el model establert i simultàniament es
realitzarà l’ingrés de la quota tributària.
A aquesta autoliquidació s’acompanyarà la documentació acreditativa de la compra o
modificació, el certificat de les característiques tècniques i Document Nacional
d’Identitat o Número d’identificació Fiscal del subjecte passiu.
En els supòsits de baixa, transferència, reformes i canvis de domicili dels seus titulars
davant les Prefectures Provincials de Trànsit, els subjectes passius hauran d’acreditar
prèviament el pagament de l’últim rebut d’aquest Impost.
La gestió, liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquest impost correspondran a Xaloc Organisme autònom de la Diputació
de Girona, en virtut del conveni de delegació, i comprendran, entre altres, les
le funcions
de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de liquidacions,
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients d’ingressos indeguts,
resolució dels recursos que s’interposin contra dits actes i l’assistència i informació al
contribuent relativa a les matèries compreses en aquest apartat.
Anualment l’Ajuntament o en el seu cas Xaloc aprovarà el calendari fiscal en què
s’establirà el període de pagament de l’impost, i la seva possibilitat de fraccionament.
Es podrà concedir, el fraccionament del tribut de cobrament periòdic i notificació
col·lectiva, en dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Això no
obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari de
cobrament
nt en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.
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Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà
s’aplicarà a petició del subjecte passiu
respecte tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, i
sempre que el pagament
agament dels quals estigui domiciliat.
El 1r termini, d'un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en el
compte corrent en què s'hagi domiciliat el rebut, amb una antelació mínima d'un mes
abans de la data en què finalitzi el període en voluntària.
El 2n termini, d'un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en data 1
d’octubre.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del
rebut de l’exercici en curs.
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en
voluntària es facilitarà document de pagament pel total pendent, a instància de la
persona interessada, que es podrà fer efectiu fins all darrer dia de l’esmentat període
de pagament.
Si l’incompliment
ment del pagament es produeix vençut el període de pagament en
voluntària, s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de
l’esmentat incompliment.
Així mateix, les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost
l’i
no el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se
acollir se a aquesta possibilitat, podran fer-ho,
fer
prèvia
presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de l’ordre de domiciliació
bancària del seu pagament.
A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud
sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de
l’ingrés o a l’entitat supramunicipal que actués per delegació un mes abans que s’iniciï
el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per
al següent i posteriors exercicis
exercic tributaris.
Article 8. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener i
continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció tributària i la LGT , així com les disposicions que les desenvolupin i
complementin.
2. Sotmetre l’expedientt a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de
la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient
xpedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que es presentin
al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre les i aprovar la redacció definitiva de l'ordenança.
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre de
l’ordenança.
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La proposta
sta és aprovada per unanimitat.

15.3. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
1. Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
instal lacions i obres per a l’exercici 2017.
2. Motiva la present proposa la modificació de percentatges de determinats supòsits de
bonificacions, aplicar un nou supòsit especial de bonificació en cas de masoveria
urbana i d’habitatges
tges d’ús social.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde president, proposa al Ple municipal,
m
que adopti l’acord següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que queda
redactada de la manera següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix
l’Impost
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres aplicar en aquest
municipi, d’acord amb allò previst en els articles 100 a 103, ambdós inclosos, de la
LRHL.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de l'impost ve determinat per la realització, dins del terme municipal,
de qualsevol construcció, obra o instal·lació per a la qual
qu s'exigeixi llicència municipal
d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta,
aquesta, sempre que la seva expedició
correspongui a aquest Ajuntament. Naixerà el fet imposable amb l'inici de les obres,
construccions o instal·lacions.
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Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius del present impost les persones físiques i jurídiques
jurídiq
i les
entitats definides a l'art 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
(en endavant LGT) que compleixen les característiques que preveu l'article 101 de la
LRHL.
Article 4. Exempcions i bonificacions
audeixen d'exempció d'aquest impost la realització de les construccions,
a) Gaudeixen
instal·lacions i obres definides a l'article 101.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.
b) Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost, d’acord amb l’article
l’
103.2 de la LRHL, les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concordes circumstàncies socials, culturals, històricohistòrico
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Expressament
Exp
tindran aquesta consideració i per tant gaudiran de la bonificació del 95%:
ls edificis declarats com a béns d’interès
1. La realització d’obres que afectin els
local.
2. Les d’arranjament i embelliment de façanes, mitgeres i envans al descobert.
3. Les obres
es destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques, sempre que
no siguin d’obligat compliment per normativa.
4. La realització d’obres per a reparació d’immobles afectats per patologies
estructurals (aluminosis o similar) prèvia justificació mitjançant informe
d’organismes competents (col·legis oficials, Centre tècnic de Rehabilitació de la
Generalitat, ...) i sempre que estiguin destinades a la resolució d’aquesta
patologia.
5. Les obres realitzades en el marc d’un contracte de masoveria urbana o en
habitatges
atges destinats a un ús social.
c) Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota d'aquest impost la realització
d’obres a favor de les construccions i instal·lacions que afavoreixin les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats, prèvia justificació
justificació mitjançant informe
d’organismes competents (Ajuntament, col·legis oficials,...) i que s’acrediti la condició
de minusvàlid, en condició legal en grau igual o superior al 33%, mitjançant certificació
de l’organisme competent i que figuri empadronat al municipi.
d) Gaudiran d’una bonificació en la quota d’aquest impost la realització d’instal·lacions
i obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar per a
l’autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a l’’homologació de
la instal·lació per part de l’Administració competent.
La bonificació d’instal·lacions que prevegin sistemes d’aprofitament d’energia solar,
ubicades en habitatges que disposin de la pertinent cèdula d’habitabilitat, serà la
següent.
- Elèctrica (fotovoltaiques): a partir de 4 kW de potència, el 50% de la quota total
de l’impost.
- Tèrmica:
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- Instal·lacions per a ACS exclusivament amb rendiment mínim que cobreixi el
75% de les necessitats de l’habitatge: 25% de la quota total de l’impost.
l
- Instal·lacions per a ACS, amb rendiment mínim que cobreixi el 75% de les
necessitats de l’habitatge i, també, per a climatització, amb un rendiment mínim
de valor energètic que cobreixi el 50% de les necessitats de l’habitatge amb
calefacció: 50%
0% de la quota total de l’impost.
e) Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d'aquest impost la realització
d’obres de construcció d'habitatges de protecció oficial de nova planta.
f) Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d’aquest impost la realització d’obres
que fomentin de forma significativa l’ús eficaç de l’aigua i/o recollida de l’aigua de pluja,
sempre i quan no sigui d’obligat compliment per normativa.
Les bonificacions esmentades en els punts d i f no s’aplicaran quan vinguin establertes
e
per normativa.
Article 5. Base imposable
La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, d'acord amb l'article 102 de la LRHL.
Article 6. Tipus de gravamen i quota
La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen. El tipus de gravamen aplicar serà el 2,85%.
Article 7. Acreditament de l’impost
L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se
d’iniciar se la construcció, instal·lació o l’obra,
l’ob encara
que no s’hagi obtingut la llicència corresponent.
Article 8. Gestió i recaptació
S’estableix el sistema d’autoliquidació de l’Impost. A tal fi els subjectes passius
estaran obligats a presentar en el moment de sol·licitud de la corresponent llicència o
comunicació prèvia el model d’autoliquidació establert, així com el projecte i el
pressupost d’execució material estimat. Aquest projecte haurà d’estar visat pel Col·legi
oficial corresponent quan això constitueixi requisit preceptiu.
Per a la determinació de la base imposable en l’autoliquidació es tindrà en compte
l’import estimat com a pressupost de referència que consta a la fitxa de
característiques visada pel Col·legi oficial que correspongui a efectes de càlcul dels
drets de visat. En el supòsit d’obres no subjectes a la presentació de projecte visat, la
base imposable serà la determinada pels índexs o mòduls que determini la Junta de
Govern Local per a cada tipus d’obres o instal·lacions o per l’import declarat pel
subjecte passiu, que podrà ser revisat pels serveis tècnics municipals en funció del
cost estimat del projecte.
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L’ingrés de la quota resultat de l’autoliquidació, que tindrà naturalesa d’ingrés a
compte, es podrà fer efectiva des del moment en què se sol·liciti la llicència,
conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa de la seva
expedició. El termini per a fer efectiu l’ingrés de l’autoliquidació finalitzarà 10 dies
despréss de la notificació de la concessió de la llicència d’obres.
Quan, com a conseqüència
üència d’una modificació del projecte de la construcció,
instal·lació o obra, es produeixi un increment del pressupost, els subjectes passius
hauran de presentar una autoliquidació complementària per la diferència entre el
pressupost inicial i el modificat,
modificat amb subjecció
jecció als requisits, terminis i efectes indicats
en els apartats anteriors.
se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’iniciï la
Quan, sense haver-se
construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional
provis
a
compte. La base imposable es determinarà d’acord amb el pressupost presentat per
l’interessat, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament o per estimació dels
serveis tècnics municipals.
Finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna
comprovació administrativa, podrà modificar, si és procedent,, la base imposable a què
es refereixen els apartats anteriors, practicant la corresponent liquidació i exigint al
subjecte passiu o bé reintegrant-li,
reintegrant li, segons el cas, la quantitat que correspongui.

Article 9. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, serà vigent el dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la província i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació expressa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció
ecció tributària i la Llei general tributària, així com les disposicions que les
desenvolupin i complementin.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de
la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que es presentin
al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre
i aprovar la redacció
ció definitiva de l'ordenança.
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre de
l’ordenança.
La proposta és aprovada per unanimitat.

15.4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
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Antecedents
Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora
de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals per l’exercici
2017.
Es proposa mantenir la tarifa de la taxa no obstant es proposa modificar la redacció
dels termes de l’article 6. Període impositiu i meritació de la taxa, fent contar la
possibilitat de prorratejar la liquidació de la taxa per trimestres i també es proposa fixar
les condicions de fraccionament pel pagament de l’impost.
En data 21 d'octubre de 2016, la proposta ha estat informada per la Comissió
Informativa General del Ple.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde president, proposa al Ple municipal,
que adopti l’acord següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6
reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus municipals per
a l’exercici 2017, que queda redactada de la manera següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya i d’acord amb el que disposen els articles 15 al 19, 20 al 27 i
57 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora
ladora de les hisendes locals (en
( endavant LRHL), per la present ordenança
fiscal s’estableix i regula l’aplicació de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
urbans
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida
domiciliària i posterior tractament de residus municipals, siguin domèstics,
comercials o industrials assimilables als municipals, d’habitatges i locals o
establiments, permanents o temporals, on s’exerceixin activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques o de serveis.
2. Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori, per a qualsevol
habitatge, local o establiment, per la qual cosa la no utilització del servei no
eximeix de l’obligació de contribuir.
contribuir
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Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària (en endavant LGT), que ocupen o utilitzen els habitatges
ha
i els
locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presti
el servei, sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'habitacionista, d'arrendatari o,
fins i tot, de precari.
ubstitut del contribuent el propietari dels
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre
els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4. Exempcions i bonificacions
pagament de les taxes per recollida, tractament i
1. S’estableix l’exempció en el pagament
eliminació d’escombraries, quan el subjecte passiu de la taxa sigui jubilat o
pensionista i la suma dels ingressos de la unitat familiar en la qual convisqui siguin
inferiors al salari mínim interprofessional que
que s’estableixi per a cada any multiplicat
per 1,5.
Per gaudir d’aquesta exempció, els interessats hauran d’acreditar els següents
requisits:
Per gaudir d’aquesta exempció, els interessats hauran d’acreditar els següents
requisits:
a) La condició de jubilats, mitjançant certificació expedida per l’Institut Nacional de
la Seguretat Social.
b) Que els ingressos de la unitat familiar en la qual convisquin siguin inferiors al
salari mínim interprofessional que s’estableixi per a cada any, multiplicat
mul
per
1,5 mitjançant còpia de la declaració de l’IRPF o certificat acreditatiu dels
ingressos en cas de no ser subjecte passiu d’aquest impost i certificat de
convivència expedit pel Padró municipal d’habitants.
c) No posseir ni el subjecte passiu ni cap dels membres que conformen la unitat
familiar d’altres immobles o propietats, excepte l’habitatge propi.
d) Estar empadronats a Mieres.
Aprovada la proposta, el subjecte passiu gaudirà de l’exempció mentre no variïn les
circumstàncies que han originat aquesta
aquesta decisió. Malgrat això, el subjecte passiu
està obligat a renovar la sol·licitud anualment i a comunicar a l’Administració
municipal qualsevol variació de les circumstàncies que van donar origen a la
concessió de l’exempció, sense perjudici de l’actuació
l’actuació inspectora dels serveis
municipals.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, determinada
per la naturalesa, destí i superfície de l’immoble, establint-se
establint se a l'efecte les
següents tarifes:
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•
•
•
•
•
•
•

edificis plurifamiliars

123,53 €

edificis unifamiliars

123,53 €

comerços d’alimentació

320,57 €

fleques

221,56 €

servei de bar i altres tipus de comerç

175,96 €

servei restauració: restaurants i similars

852,03 €

indústries, tallers i similars:
fins a 50 m2 de superfície
per cada 50 m2 o fracció fins a 200 m2

•
•
•

300,68 €
84,29 €

a partir de 201 m2 i fins a 500 m2 de
superfície

712,15 €

a partir de 501 m2 de superfície

809,52 €

cases de colònies

1.179,10 €

residències cases de pagès i similars

364,57 €

centres de salut

251,76 €

Article 6. Període impositiu i meritació de l'impost
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
prestació del servei, entenent-se
entenent
iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria
d'aquest, quan estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs on figurin els
habitatges o locals utilitzats pels subjectes passius de la taxa.
2. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de noves altes o
baixes en el padró. En aquests casos la quota tributària
tribut ria es prorratejarà per trimestres
naturals, afectant el mes en què
qu s’ha iniciat o s’ha deixat de prestar del servei
d’escombraries. La baixa del servei només s’aplicarà quan afecti un servei no
domiciliari
ciliari i quan el titular de l’establiment comercial o industrial hagi sol·licitat la seva
baixa com activitat.
Article 7. Gestió i recaptació
1. La gestió es farà per padró que es confeccionarà cada any mitjançant els
antecedents i les altes i baixes que s’hagin produït en l’exercici anterior.
2. Sempre que se sol·liciti una llicència de primera
primer ocupació o una llicència d'obertura
d’activitat, la liquidació de la taxa es realitzarà per autoliquidació, ingressant l’import
que els correspongui simultàniament
simultàniament a l’alta o amb la presentació de la sol·licitud de la
llicència municipal.
3. La gestió, liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària d’aquesta taxa correspondran a Xaloc Organisme autònom de la
Diputació
utació de Girona, en virtut del conveni de delegació, i comprendran, entre altres, la
realització de liquidacions, emissió dels documents de cobrament, resolució dels
expedients d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra dits
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actes
tes i l’assistència i informació al contribuent relativa a les matèries compreses en
aquest apartat.
4. Anualment l’Ajuntament o en el seu cas Xaloc aprovarà el calendari fiscal en què
s’establirà el període de pagament de la taxa, i la seva possibilitat de fraccionament.
5. Es podrà concedir, el fraccionament del tribut de cobrament periòdic i notificació
col·lectiva, en dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Això no
obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari de
cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà
s’aplicarà a petició del subjecte passiu
respecte tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90
9 €, i
sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat.
El 1r termini, d'un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en el
compte corrent en què s'hagi domiciliat el rebut, amb una antelació mínima d'un mes
abans de la data en què finalitzi
nalitzi el període en voluntària.
voluntària
El 2n termini, d'un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en data 1
d’octubre.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del
rebut de l’exercici en curs.
Si l’incompliment
incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en
voluntària es facilitarà document de pagament pel total pendent, a instància de la
persona interessada, que es podrà fer efectiu fins all darrer dia de l’esmentat període
de pagament.
Sii l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en
voluntària, s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de
l’esmentat incompliment.
Així mateix, les persones interessades que en el moment de l’acreditació del tribut no
el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se
acollir se a aquesta possibilitat, podran fer-ho,
fer
prèvia
presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de l’ordre de domiciliació
bancària del seu pagament.
A aquests efectes, l’esmentada
smentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de
l’ingrés o a l’entitat supramunicipal que actués per delegació un mes abans que s’iniciï
el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per
al següent i posteriors exercicis tributaris.
Article 8. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener i
continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.

C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de
la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació
reclam
o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que es presentin
al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre les i aprovar la redacció definitiva de l'ordenança.
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre de
l’ordenança.
La proposta és aprovada per unanimitat.

15.5. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.
1. Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
per a l’exercici 2017.
2. Motiva la present proposa l’augment del percentatge de bonificació de la quota de
l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals
de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre i quan el bé
immoble en qüestió hagués constituït
consti
l’habitatge habitual del causant.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde president, proposa al Ple municipal,
que adopti l’acord següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
que queda redactada de la manera següent:
Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el
el règim jurídic específic
aplicable a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a
aplicar en aquest municipi, d’acord amb allò previst en els articles 104 a 110, ambdós
inclosos, de la LRHL.
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Article 2. Fet imposable
Constitueix
ix el fet imposable de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana que es manifesti com a conseqüència de la transmissió de la
propietat dels mateixos per qualsevol títol o sobre els que es constitueixi o transmeti
qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini.
El títol a què fa referència l'apartat anterior podrà consistir, entre d'altres, en:
a)
b)
c)
d)
e)

causa
Negoci jurídic mortis causa.
Declaració formal d'hereus ab intestato.
Negoci jurídic inter vius,
vius tant amb caràcter onerós com gratuït.
Alienació en subhasta pública.
Expropiació forçosa.

No estarà subjecte a l'impost: l'increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre els Béns Immobles. En
conseqüència, està subjecte
ecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que
hagin de tenir la consideració d’urbans o de característiques especials a efectes de
l’esmentat impost, amb independència de què estiguin o no considerats com a béns
urbans al cadastre o padró d’aquell.
d’a
Tampoc hi haurà subjecció en els casos:
a) D’aportacions de béns i drets realitzats per cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que, com a pagament de les aportacions, es facin als cònjuges i les
transmissions que es facin als cònjuges com a pagaments dels seus havers
comuns.
b) De transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els supòsits de nul·litat, separació
o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
matrimonial.
c) D’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions,
aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a
excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’art. 94 del Text
refós de la Llei de l’Impost sobre societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu
4/2004,
/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat.
d) De transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions
operacions relatives als processos d’adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives.
esport
e) La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat
dret real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel qual
qu
va ser constituït.
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys, s’entendrà que el nombre d’anys a
través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per
causa de la transmissió de les operacions citades.
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Article 3. Subjectes passius
És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o
l’entitat a què es refereix l’article
l’article 35.4 de Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària (en endavant LGT), que adquireixi el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la LGT, que transmeti el terreny, o que
constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
En els supòsits a què
è es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què
es refereix l'article 35.4 de la LGT, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es
constitueixi
onstitueixi o transmeti el corresponent dret real que es tracti, quan el contribuent sigui
una persona física no resident a Espanya.
Article 4. Exempcions i bonificacions
a) Estan exempts de l'impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència
cia dels actes detallats a l’article 105.1 i quan l'obligació de satisfer-lo
satisfer
recaigui en les persones o ens detallats
detalla s a l’article 105.2 de la LRHL.

b) Es concedirà una bonificació en la quota de l’impost en les transmissions de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del
domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i
adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre i quan el bé immoble
en qüestió hagués constituït l’habitatge habitual del causant, d’acord amb el quadre
següent:
Valor cadastral del sòl de l'immoble

Percentatge de
bonificació

Fins a 25.000,00 €

80%

De 25.000,01 € a 45.000,00 €

70%

Superior a 45.000,00 €

60%

c) Es concedirà una bonificació del 95% en la quota de l’impost en les transmissions
de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del
domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i
adoptats,
s, els cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre i quan el bé immoble
en qüestió hagués constituït l’habitatge habitual del causant i els descendents i
adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants haguessin conviscut amb el
causant durant els doss anys anteriors a la defunció d’aquest.
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Els subjectes passius hauran de sol·licitar les bonificacions a què es refereix aquest
article dintre el termini establert per presentar l’autoliquidació indicada
indica
a l’article 8
d’aquesta ordenança.
Article 5. Base imposable
La base imposable de l'Impost està constituïda per l'increment real de valor dels
terrenys de naturalesa urbana que es manifesti en el moment de l’acreditament i que
s'hagi produït en un període màxim de vint anys.
Per a determinar l'import de l'increment de valor, s'aplicarà sobre el valor del terreny en
el moment de l’acreditament el percentatge resultat de multiplicar el percentatge anual
aplicable a cada cas concret, fixat a l’article 6 d’aquesta ordenança, pel nombre d’anys
al llarg dels quals
als s'hagués manifestat l'esmentat increment.
En la transmissió de la propietat del terreny, per qualsevol títol o negoci jurídic, es
considerarà com a valor del terreny el que tingui fixat a efectes de l'impost sobre béns
immobles. No obstant això, si l’esmentat
l’esmentat valor és conseqüència d’una ponència de
valors que no reflecteix modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es
podrà liquidar provisionalment aquest impost tenint en compte aquest valor. En aquest
cas, en la liquidació definitiva s’aplicarà
s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut per
procediments de valoració col·lectiva, quan es produeixin, referit al moment de
l’acreditament.
En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l’import de l’increment
l’increment de valor es prendrà la part de valor del terreny
proporcional al valor dels drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les normes
establertes a l’efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular,
lar, dels preceptes següents:
a) Usdefruit
El valor de la constitució d'un usdefruit temporal s'entendrà proporcional al
valor del bé immoble a raó del 2 per 100 per cada període d'un any, sense que
pugui sobrepassar del 70 per 100.
El valor de la constitució
constitució d'un usdefruit vitalici s'estimarà que és igual al 70 per
100 del valor del bé immoble quan l'usufructuari tingui menys de 20 anys.
L'esmentat percentatge disminuirà a raó d’un 1 per 100 per cada any en què
augmenti l'edat de l'usufructuari amb el límit
límit mínim del 10% del valor total.
El valor d'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica per un termini
indefinit o superior a trenta anys serà el 100 per 100 del valor del bé immoble
en considerar-se
se fiscalment com a una transmissió de la plena propietat
p
del
terreny subjecte a condició resolutòria.
El valor en la transmissió d'usdefruit ja existent serà aquell que resulti d'aplicar
les normes anteriors sobre el valor del bé immoble en el moment de la
transmissió.
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b) Ús i estatge
El valor dels dretss d'ús i estatge serà el que resulti d'aplicar al 75 per 100 del
valor
alor del bé immoble sobre el qual es constitueixin, les normes corresponents a
la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis.
c) Nua propietat
El valor de la transmissió del dret de nua propietat serà igual a la diferència
entre el valor del bé immoble i el valor de la constitució de l'usdefruit calculat,
segons les normes anteriors.
d) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en els apartats
apartats anteriors s’imputaran pel capital, preu
o valor que les parts haguessin pactat en constituir-los,
constituir los, si fos igual o superior
del qual resulti de la capitalització en l'interès bàsic del Banc d’Espanya de la
renda o pensió anual, i en el supòsit de ser inferior,
inferior, serà aquest últim.
En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un
edifici o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi
l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals
an
previst en l’article 6 d’aquesta ordenança s’aplicarà sobre la part del valor
cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat
fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir
en el sòl o el subsòl i la totalitat de la superfície o volum edificats, un cop
construïdes aquestes plantes. En cas que no s’especifiqui el nombre de noves
plantes, caldrà atenir-se,
atenir
per tal d’establir-ne
ne la proporcionalitat, al volum màxim
edificable segons el planejament vigent.
En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha
d’aplicar sobre la part del justi preu que correspongui al valor del terreny, llevat
que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny fos inferior; en aquest cas
prevaldrà aquest últim sobre el justi preu.
En el cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries
forals, cal aplicar les normes de tributació del dret
dret d’usdefruit, llevat que
l’adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà
liquidar l’impost pel domini ple.
Quan es fixin, revisin o modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, a efectes de la
determinació de la base imposable, com a valor del terreny, o de la part d’aquest,
segons les regles contingudes en els apartats anteriors, l’import que resulti d’aplicar
als nous valors cadastrals
ls la reducció del 50 per 100 prevista a l’art. 107.3 de la LRHL,
LRHL
respecte cada un dels cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals.
Aquesta reducció no serà d’aplicació en aquells supòsits en què el valor cadastral
resultant del procediment
nt de valoració col·lectiva sigui inferior al fins aleshores vigent.
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El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny
abans del procediment de valoració col·lectiva.
Article 6. Tipus de gravamen i quota
D’acord amb el que preveu l’art. 107.4 de la LRHL, per determinar l’import de
l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament, el
percentatge que resulti del quadre següent:
període de temps comprès entre un i cinc
a) Pels increments de valor generats en un període
anys, el 3,1%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, el
2,8%.
c) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys, el
2,6%.
d) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys, el
2,2%.
La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen
del 20%.
Article 7. Acreditament de l'impost
L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït,
gratuït inter vius o
per causa de mort, a la data de transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu de domini, a
la data en què es produeixi l'esmentada constitució o transmissió.
A aquest efecte es considerarà com a data de la transmissió o constitució:
a) En els actes o contractes inter vius,, la de l'atorgament del document públic, i quan
es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre
públic o la del seu lliurament
lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
A efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment de valor es
tindrà en consideració únicament els anys sencers transcorreguts entre la data de
l'anterior dret real de gaudi limitatiu de domini i la producció del fet imposable d'impost,
sense considerar les fraccions d'any.
El període de generació de l'impost
l'
no podrà ser inferior a un any.
Article 8. Gestió i recaptació
L’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, llevat dels supòsits de transmissions de
terrenys que en el moment de l’acreditament no tinguin fixat el corresponent valor a
efectes de l’impost
impost sobre béns immobles. En aquest cas, el contribuent haurà de
presentar la declaració corresponent per la liquidació de l’impost per part de
l’Ajuntament.
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Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets
transferits,
s, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument,
fent-hi
hi constar expressament la referència cadastral.
A l'esmentada autoliquidació o declaració s'acompanyarà la còpia del DNI, NIF o NIE
del subjecte passiu, la fotocòpia del darrer rebut acreditat per l’IBI, els documents en
què constin els actes o contractes que originin la imposició, així com els que acreditin
les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.
L’Ajuntament podrà requerir els subjectes passius per tal que
que aportin, en un termini de
30 dies, altres documents que consideri necessaris per efectuar la comprovació de les
autoliquidacions o declaracions. Les persones que no atenguin els requeriments
formulats dintre del termini esmentat incorreran en les infraccions
infraccions tributàries previstes
en la LGT.
Els terminis de presentació de l’autoliquidació o declaració són els següents, a
comptar des de la data que es produeixi l’acreditament de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes inter vius,
vius el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables
fins a un any sempre que ho sol·liciti el subjecte passiu.
En el cas d’autoliquidacions, l’ingrés de la quota tributària
tribut ria s’efectuarà dintre d’aquests
terminis.
L’Ajuntament
’Ajuntament procedirà, si s’escau, a efectuar una liquidació complementària d’acord
amb les dades consignades en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els
antecedents que hi hagi a l’Administració.
Quan no s’escaigui l’autoliquidació, l’Ajuntament
l’Ajuntament practicarà les corresponents
liquidacions, les quals s’han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi
indicant
els terminis de pagament i els recursos procedents.
Els notaris estaran obligats a trametre a l'Ajuntament, durant la primera quinzena de
cada trimestre, la relació o un índex comprensiu de tots els documents autoritzats per
aquests durant el trimestre anterior en el qual es continguin els fets, actes o negocis
jurídics que els hi siguin presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que
disposa aquest article s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració
establert en la LGT.
Article 9. Aprovació i Vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener del
de
2017 i continuarà
rà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Article 10. Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció tributària, i la LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i
complementin.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de
la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí
Butlletí Oficial de la Província de
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Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que es presentin
al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre
i aprovar la redacció
ó definitiva de l'ordenança.
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre de
l’ordenança.

L’Alcalde explica que es proposa fixar una major bonificació en cas d’herències però
no per les compravendes..
La proposta és aprovada
ovada per unanimitat.

15.6. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL
Antecedents
Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12 reguladora
de la taxa per la prestació de serveis de competència local per l’exercici 2017.
Es proposa modificar únicament el quadre de tarifes relatiu a l’avaluació ambiental de
caràcter integral de les activitats de conformitat amb l’estudi econòmic financer aprovat
pel Consell Comarcal i que fou informat als Alcaldes de la comarca de la Garrotxa.
L’esmentat estudi justifica els costos del servei derivats dels canvis en les tasques de
control de les activitats i l’atorgament de llicència i altres informes.
En data 21
1 d'octubre de 2016, la proposta ha estat informada per la Comissió
Informativa General del Ple.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
loc
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde president, proposa al Ple municipal,
que adopti l’acord següent:
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 12,
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de competència local, el qual queda
redactat de la següent manera:
“Article 5. Quotes tributàries
Les quotes tributàries
butàries es determinen, segons la naturalesa dels expedients,
documents, activitats o autoritzacions a realitzar, d’acord amb les següents tarifes:
....
3. Serveis econòmics
C) SERVEIS ECONÒMICS
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•
•
•
•

D) TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS, DOCUMENTACIÓ
ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

12,00 €

ADMINISTRATIVA

•

Expedients llicència d’obra (mínim de 110 €)

•
•

Expedients iniciats mitjançant comunicació prèvia:
Expedients de legalització d’obres iniciades sense permís o
d’execució d’obres subsidiàries, s’aplicarà sobre la quota
corresponent
Pròrroga termini inici obres
Pròrroga
òrroga termini execució
Canvi de titularitat de llicència urbanística

•
•
•

3,00 €
6,00 €
30,00 €

Certificats sobre titularitat béns immobles o de referència cadastral
Exemplar d’Ordenances Fiscals
Càlculs de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, per liquidació
Confecció dels impresos administratius relatius a la declaració
d’alteració béns (902). Inclou cost dels impresos oficials.

Certificats
• Certificat aprofitament urbanístic
• Certificats
ificats final projecte reparcel·lació
reparcel·
i compensació
• Certificat d’innecessarietat de parcel·lació
• Altres certificats urbanístics amb informe tècnic
• Altres certificats urbanístics sense informe tècnic
Llicències primera ocupació edificis i locals, o modificació d’ús
• Habitatge plurifamiliar, per unitat
• Habitatge unifamiliar, per unitat
• Local comercial, industrial, o aparcament

0.3% x
Base ICIO
50,00 €
Recàrrec
del 50 %
25,00 €
25,00 €
25,00 €
55,00 €
160,00 €
30,00 €
30,00 €
9,00 €
25,00 €
40,00 €
75,00 €

Expedients varis
• Assenyalament alineacions i rasants
•

Expedient de declaració de ruïna parcial o total

Redacció informe en matèria de seguretat i visita de comprovació
• Informes de seguretat per obra nova
•

I

40,00 €
130,00 €
227,70 €

Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense
obres-llicència
llicència d’activitats)

95,00 €

E) AVALUACIÓ AMBIENTAL DE CARÀCTER INTEGRAL DE LES ACTIVITATS
Transferència del Consell Comarcal
Verificació i control Obertura en
règim de Comunicació
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•
•
•

427,60

Baix Risc
Annex III
Recreativa

Tramitació Obertura en règim de
llicència municipal
• Annex II
• Recreativa
Verificació i control Canvi de nom
en règim de Comunicació
Verificació
documental
conformitats
• Comunicació Innòcues
• Certificats d’activitats

644,41

168,63

i
66,25

Informes tècnics en matèria de:
•
•

Canvis
no
ambientals

substancials

Assistència tècnica ambiental,
Consulta prèvia inici activitat i
Competències
municipals
Annex I

120,45

104,93

Control inicial / periòdic
- Innòcua/Baix Risc
- Annex III
- Annex II
- Sense visita d’inspecció
• Sonometries
•

Diürna
Nocturna

Mesures de seguretat en cas
d’incendi
(inclou visita en cas que sigui
necessària)

121,18
193,90
678,64
145,42

219,48
351,17

262,31

L'obligació de contribuir està determinada per l'inici de l'exercici de la indústria, el
comerç o la professió de què es tracti o per una variació en l'exercici. Es presumirà
que tal exercici s'inicia en el moment que el titular cursa l'alta, o està obligat a cursarcursar
la, quan el traspassa, trasllada o quan el local on hagi de radicar l'activitat s'utilitzi o
estigui en funcionament, obert o no al públic. Totes aquestes circumstàncies
determinaran el naixement de l'obligació encara que l'interessat no hagi cursat cap
sol·licitud.
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Estan subjectes a aquesta taxa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Les autoritzacions, llicències i permisos ambientals pel primer establiment
de les activitats.
Les transmissions de les mateixes.
Les ampliacions de superfície d’una mateixa activitat.
Les ampliacions d’activitats dins d’un mateix establiment.
Les dues ampliacions anteriors conjuntes.
Les revisions periòdiques de les autoritzacions, llicències i permisos
ambientals.
Els controls regulars mediambientals de les activitats.
L’adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les
existents.

2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de
la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació
r
o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que es presentin
al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre les i aprovar la redacció definitiva de l'ordenança.
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre de
l’ordenança.
L’Alcalde explica que només es repercutirà el cost efectiu dels informes emesos pel
Consell Comarcal i el SIGMA, sense incrementar-lo
incrementar lo amb despeses de gestió
municipal.
La proposta és aprovada per unanimitat.
16. ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.
En aquest punt l’Alcalde--president
president demana incorporar un nou punt amb caràcter
d’urgència que té per objecte donar suport al referèndum, al procés constituent i als
ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.
sobirania.
S’accepta per unanimitat la urgència i s’incorpora el següent punt:
16.1. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS
ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB
LA SOBIRANIA.
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre del 2017 i, una altra, que li
demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i
definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
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Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen.
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la
nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat
l’esta espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexos, la materialització del dret a
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre
la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des
d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les
seves decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius el senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Mieres a la resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència,
com a molt tard, el setembre del 2017.
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent
consti
al nostre
municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en
el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una
crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals,
locals, per tal que sigui
el màxim de transversal socialment i política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de
Catalunya
alunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma
pacífica, lliure i democràtica.
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
dem
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
La proposta és aprovada per unanimitat.
17. PRECS I PRENGUNTES.
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No es formula cap prec ni pregunta.
L’Alcalde informa que des de l’Associació de Municipis per la Independència s’ha creat
l’assemblea
assemblea de càrrecs electes, que és d’inscripció voluntària a través d’internet .
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les
20.50 h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo,
com a secretari habilitat certifico.
Vist i plau,
L’alcalde president

El secretari-interventor
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