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C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

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

 
ASSISTENTS  
 
Alcalde 
 
Sr. Enric Domènech i Mallarach  
 
Regidors/es 
 
Sra. Marta Sasanedas i Estévez   
Sra. Magdalena Reig i Figueras   
Sra. Maria Neus Casals i Cienfuegos
Sr. Josep Rovira i Reig  
Sr. Pere Alsina i Caulas  
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova 
 
Secretari Interventor  
 
Sr. Lluís Muñoz i Lloret 
 
També hi assisteix la Sra. Anna Puigvert i Bonet
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió.
 
Tot seguit es passen a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre 
els següents: 
 
 
01. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀR IA DE DATA 
26.05.2017.  

 
Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 
2017, i se sotmet a aprovació. 
 
L’acta és aprovada per unanimitat.
 
02. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUI P DE GOVERN.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MIERE S 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.  

2015-2019 
29 
ordinària  
30 de juny de 2017 
20.05 h. 
20.35 h. 
Sala de sessions de la casa consistorial 

Sr. Enric Domènech i Mallarach      Vivim Mieres

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

    CiU 
     CiU 

Xavier Soldevila i Vilanova     CiU 

També hi assisteix la Sra. Anna Puigvert i Bonet 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Presidència es declara oberta la sessió. 

Tot seguit es passen a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀR IA DE DATA 

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

unanimitat.   

. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUI P DE GOVERN.
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Vivim Mieres-CUP-PA 

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

del dia i que són 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀR IA DE DATA 

Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 26 de maig de  

. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUI P DE GOVERN. 
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L’Alcalde  dóna compte de l’Agenda pública  de l’equip de govern, que tot seguit es 
transcriu:    
 
30 de maig. Reunió amb el senyor Blai Ortiz, sotsinspector dels mossos d’esquadra de 
l’ABS de la Garrotxa. 
31 de maig. Participació en
1 de juny. Assistència a l’Assemblea General d’Adrinoc a Sant Gregori.
1 de juny. Reunió amb la senyora Susagna Galindo.
1 de juny. Reunió amb el senyor Agustí Coll. 
5 de juny. Reunió amb la senyora Maria Prat. Tema: acollida de refugiats.
5 de juny. Reunió amb la senyora Marta Descals, mestra de l’escola CEIP Finestres de 
Mieres. Tema: projecte arbres.
8 de juny. Assistència al Consell d’alcaldes. 
9 de juny. Reunió de la Comissió Executiva de la Xarxa de municipis per a l’economia 
social i solidària (XMESS) a Barcelona.
9 de juny. Reunió amb el grup de joves. Tema: activitats d’estiu.
9 de juny. Assistència al Ple de nomenament del nou alcalde de Sant Miquel de 
Campmajor.  
10 de juny. Reunió amb el senyor Joan Viñas i Costa. Tema: conveni.
11 de juny. Assistència a l’homenatge a la vellesa. 
12 de juny. Reunió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
18 de juny. Assistència a l’assemblea oberta de valoració dels dos anys de govern 
municipal.  
19 de juny. Reunió amb la senyora Júlia Corominas.
20 de juny. Reunió amb el senyor Joan Garc
21 de juny. Reunió de la comissió tècnica de la XMESS a Manlleu. 
23 de juny. Assistència a la jornada de presentació de la guia de processos 
participatius a Girona.  
23 de juny. Assistència a la Revetlla de Sant Joan.
26 de juny. Assistència a la comissió informativa. 
27 de juny. Assistència al Consell Escolar. 
28 de juny. Reunió amb la senyora Fina Surina tinent alcalde de l’Ajuntament de 
Besalú. 
29 de juny. Reunió amb el grup de joves. Tema: activitats d’estiu. 
30 de juny. Excursió a Núria. 
 
El Ple en resta assabentat.
 
 
03. PRENDRE CONEIXEMENT I ACCEPTAR EL NOMENAMENT DE L SR. LLUÍS 
MUÑOZ I LLORET, FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀC TER ESTATAL, 
PER TAL QUE ASSUMEIXI LES FUNCIONS PÚBLIQUES DE SEC RETARIA
INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MIERES ADSCRIT AL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL CONSELL COMARCAL DE LA GA RROTXA.
 
Antecedents 
 
En data 4 de juny de 2015, aquest Ajuntament va subscriure un conveni amb el 
Consell Comarcal de la Garrotxa pel qual s'encarregava a aque
prestació, a través del corresponent funcionari o funcionària, de les funcions públiques 
de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Mieres. 
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L’Alcalde  dóna compte de l’Agenda pública  de l’equip de govern, que tot seguit es 

30 de maig. Reunió amb el senyor Blai Ortiz, sotsinspector dels mossos d’esquadra de 

en la tertúlia de Ràdio Olot.  
1 de juny. Assistència a l’Assemblea General d’Adrinoc a Sant Gregori.

la senyora Susagna Galindo. 
1 de juny. Reunió amb el senyor Agustí Coll.  
5 de juny. Reunió amb la senyora Maria Prat. Tema: acollida de refugiats.
5 de juny. Reunió amb la senyora Marta Descals, mestra de l’escola CEIP Finestres de 

arbres. 
8 de juny. Assistència al Consell d’alcaldes.  
9 de juny. Reunió de la Comissió Executiva de la Xarxa de municipis per a l’economia 
social i solidària (XMESS) a Barcelona. 
9 de juny. Reunió amb el grup de joves. Tema: activitats d’estiu. 

Assistència al Ple de nomenament del nou alcalde de Sant Miquel de 

10 de juny. Reunió amb el senyor Joan Viñas i Costa. Tema: conveni. 
11 de juny. Assistència a l’homenatge a la vellesa.  
12 de juny. Reunió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.  
18 de juny. Assistència a l’assemblea oberta de valoració dels dos anys de govern 

19 de juny. Reunió amb la senyora Júlia Corominas. 
20 de juny. Reunió amb el senyor Joan Garcia Muñoz.  
21 de juny. Reunió de la comissió tècnica de la XMESS a Manlleu.  
23 de juny. Assistència a la jornada de presentació de la guia de processos 

23 de juny. Assistència a la Revetlla de Sant Joan. 
26 de juny. Assistència a la comissió informativa.  
27 de juny. Assistència al Consell Escolar.  
28 de juny. Reunió amb la senyora Fina Surina tinent alcalde de l’Ajuntament de 

29 de juny. Reunió amb el grup de joves. Tema: activitats d’estiu.  
de juny. Excursió a Núria.  

El Ple en resta assabentat. 

03. PRENDRE CONEIXEMENT I ACCEPTAR EL NOMENAMENT DE L SR. LLUÍS 
MUÑOZ I LLORET, FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀC TER ESTATAL, 
PER TAL QUE ASSUMEIXI LES FUNCIONS PÚBLIQUES DE SEC RETARIA

DE L’AJUNTAMENT DE MIERES ADSCRIT AL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL CONSELL COMARCAL DE LA GA RROTXA.

En data 4 de juny de 2015, aquest Ajuntament va subscriure un conveni amb el 
Consell Comarcal de la Garrotxa pel qual s'encarregava a aquest l'assumpció i 
prestació, a través del corresponent funcionari o funcionària, de les funcions públiques 

intervenció de l’Ajuntament de Mieres.  

                       

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

L’Alcalde  dóna compte de l’Agenda pública  de l’equip de govern, que tot seguit es 

30 de maig. Reunió amb el senyor Blai Ortiz, sotsinspector dels mossos d’esquadra de 

1 de juny. Assistència a l’Assemblea General d’Adrinoc a Sant Gregori. 

5 de juny. Reunió amb la senyora Maria Prat. Tema: acollida de refugiats. 
5 de juny. Reunió amb la senyora Marta Descals, mestra de l’escola CEIP Finestres de 

9 de juny. Reunió de la Comissió Executiva de la Xarxa de municipis per a l’economia 

Assistència al Ple de nomenament del nou alcalde de Sant Miquel de 

 

18 de juny. Assistència a l’assemblea oberta de valoració dels dos anys de govern 

23 de juny. Assistència a la jornada de presentació de la guia de processos 

28 de juny. Reunió amb la senyora Fina Surina tinent alcalde de l’Ajuntament de 

03. PRENDRE CONEIXEMENT I ACCEPTAR EL NOMENAMENT DE L SR. LLUÍS 
MUÑOZ I LLORET, FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀC TER ESTATAL, 
PER TAL QUE ASSUMEIXI LES FUNCIONS PÚBLIQUES DE SEC RETARIA-

DE L’AJUNTAMENT DE MIERES ADSCRIT AL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL CONSELL COMARCAL DE LA GA RROTXA. 

En data 4 de juny de 2015, aquest Ajuntament va subscriure un conveni amb el 
st l'assumpció i 

prestació, a través del corresponent funcionari o funcionària, de les funcions públiques 
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El dia 1 de juny de 2017 el Sr. Lluís Muñoz i Lloret, amb DNI 46.122.258
amb habilitació de caràcter estatal, va prendre possessió del càrrec de Secretari
Interventor del Servei d’Assistència Tècnica als municipis del referit Consell Comarcal
de conformitat amb la Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General de la 
Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacion
núm. 59, de data 10 de març de 2017).
 
De conformitat amb els convenis subscrits amb els ajuntaments de Miere
Montcal, Riudaura i Sant Aniol de Finestres, el Sr. Lluís Muñoz i Lloret assumeix les 
funcions públiques de secretaria
conseqüència, la persona que estava desenvolupant aquestes funcions mitjançant un 
nomenament interí, el funcionari interí Sr. Jordi Jové i Perich, deixa d’exercir
 
Fonaments de dret 
 
Article 30.b) del Decret Legis
 
Article 9.5 del Decret 195/2008 de 7 d’octubre, que estableix que l
reservades a personal habilitat de caràcter estatal en entitats locals exemptes, o en 
aquelles altres en què circumstancialment les funcions no es puguin atendre, seran 
exercides pels ens supramunicipals, quan l'entitat local opti per aquesta f
 
D’acord amb els esmentats antecedents, l’alcalde
l’adopció dels següents acords:
 
1. Prendre coneixement i acceptar 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal, pe
públiques de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Mieres mitjançant el servei 
d’assistència tècnica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
 
2. Fer públics els presents acords en el tauler d’anuncis de la Corporació i not
a les persones interessades i al Consell Comarcal.

 

El Ple ho aprova per unanimitat.
 
 
04. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA .   
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia:
 
Resolució número 44 /201
presentada per SOREA, SA en relació al cànon pel 
connexió i taxa de clavegueram corresponent al 1r trimestre
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El dia 1 de juny de 2017 el Sr. Lluís Muñoz i Lloret, amb DNI 46.122.258
amb habilitació de caràcter estatal, va prendre possessió del càrrec de Secretari
Interventor del Servei d’Assistència Tècnica als municipis del referit Consell Comarcal

Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General de la 
Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball 

administració local amb habilitació de caràcter nacion
núm. 59, de data 10 de març de 2017). 

De conformitat amb els convenis subscrits amb els ajuntaments de Miere
Montcal, Riudaura i Sant Aniol de Finestres, el Sr. Lluís Muñoz i Lloret assumeix les 
funcions públiques de secretaria-intervenció dels esmentats ajuntaments, i, en 
conseqüència, la persona que estava desenvolupant aquestes funcions mitjançant un 
nomenament interí, el funcionari interí Sr. Jordi Jové i Perich, deixa d’exercir

Article 30.b) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre.

Article 9.5 del Decret 195/2008 de 7 d’octubre, que estableix que l
reservades a personal habilitat de caràcter estatal en entitats locals exemptes, o en 
aquelles altres en què circumstancialment les funcions no es puguin atendre, seran 
exercides pels ens supramunicipals, quan l'entitat local opti per aquesta f

D’acord amb els esmentats antecedents, l’alcalde-president proposa al Ple Municipal, 
l’adopció dels següents acords: 

1. Prendre coneixement i acceptar el nomenament del Sr. Lluís Muñoz i Lloret, 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal, per tal que assumeixi les funcions 

intervenció de l’Ajuntament de Mieres mitjançant el servei 
d’assistència tècnica del Consell Comarcal de la Garrotxa. 

2. Fer públics els presents acords en el tauler d’anuncis de la Corporació i not
a les persones interessades i al Consell Comarcal. 

unanimitat.   

. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA .   

Identificació de l’expedient  

Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia-Presidència.  

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

/2017 de 26.05.2017 per la qual s’aprova la liquidació 
presentada per SOREA, SA en relació al cànon pel subministrament d’aigua, drets de 
connexió i taxa de clavegueram corresponent al 1r trimestre de 2017. 
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El dia 1 de juny de 2017 el Sr. Lluís Muñoz i Lloret, amb DNI 46.122.258-J, funcionari 
amb habilitació de caràcter estatal, va prendre possessió del càrrec de Secretari-
Interventor del Servei d’Assistència Tècnica als municipis del referit Consell Comarcal, 

Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General de la 
Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball 

administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOE 

De conformitat amb els convenis subscrits amb els ajuntaments de Mieres, Maià de 
Montcal, Riudaura i Sant Aniol de Finestres, el Sr. Lluís Muñoz i Lloret assumeix les 

ió dels esmentats ajuntaments, i, en 
conseqüència, la persona que estava desenvolupant aquestes funcions mitjançant un 
nomenament interí, el funcionari interí Sr. Jordi Jové i Perich, deixa d’exercir-les.  

latiu 4/2003 de 4 de novembre. 

Article 9.5 del Decret 195/2008 de 7 d’octubre, que estableix que les funcions 
reservades a personal habilitat de caràcter estatal en entitats locals exemptes, o en 
aquelles altres en què circumstancialment les funcions no es puguin atendre, seran 
exercides pels ens supramunicipals, quan l'entitat local opti per aquesta fórmula.  

president proposa al Ple Municipal, 

el nomenament del Sr. Lluís Muñoz i Lloret, 
r tal que assumeixi les funcions 

intervenció de l’Ajuntament de Mieres mitjançant el servei 

2. Fer públics els presents acords en el tauler d’anuncis de la Corporació i notificar-ho 

. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA .    

president, dóna compte al Ple de les 

per la qual s’aprova la liquidació 
subministrament d’aigua, drets de 
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Resolució número 45 /201
d’inscripcions i s’aprova la baixa en el Padró Municipal d’Habitants les persones que 
en haver transcorregut el termini de dos anys sense que s’hagi realitzat la renovació 
de la seva inscripció en el Padró a la qual est
comunitaris sense autorització de residència permanent. 
 
Resolució número 47/2017 de 30.05.2017
provisionalment la relació dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es de la 
convocatòria per a la selecció del lloc de treball d’auxiliar administratiu, es convoca el 
tribunal qualificador i els aspirants per a les proves. 
 
Resolució núm. 48/2017 de 12.06.2017
subvencions de l’any 2017 destinades a f
associacions i col·lectius del municipi de Mieres. 
 
Resolució núm. 49/2017 de 12.06.2017
senyora Anna Maria Sánchez i Borrego per ocupar i utilitzar l’espai del centre cí
dia 16 de juny, de 19 a 22 h per fer una activitat.
 
Resolució núm. 50/2017 de 12.06.2017
de lectura per ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 17 de juny, a les 18 h per 
fer una reunió. 
 
Resolució núm. 51/2017 de 12.06.2017
senyora Marta Julià i Xiqués per ocupar i ut
juliol, de les 20 a 24 h per un sopar de veïns. 
 
Resolució núm. 52/2017 de 12.06.2017
per l’emissió de l’informe de mesures de seguretat d’incendis al senyor Narcís Codony 
i Gassiot i l’empresa Ivisco Desarrollos, SL.
 
Resolució núm. 53/2017 de 12.06.2017
de la Garrotxa el servei d’un/a tècnic/a per dur a terme la supervisió, direcció i anàlisi 
del procés de participació popular del 2017.
 
Resolució núm. 54/2017 de 16.06.2017
l’AMIPA del CEIP Finestres de Mie
i el pavelló poliesportiu per fer la festa de final de curs de l’escola, així com utilitzar 12 
taules i 90 cadires el dia 17 de juny de 13 a 18h.
 
Resolució núm. 55/2017 de 16.06.2017
Centre d’Estudis Mierencs per a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 17 de 
juny, de 19,30 a 21 h per fer una reunió. 
 
Resolució núm. 56/2017 de 16.06.2017
l’empresa Benito Urban, SLU, per al subministrament d’un recanvi d’aixeta per a la font 
del consultori per un import de 79,13 
920.21200 Manteniment d’edificis i instal·lacions. 
  
Resolució núm. 57/2017 de 19.06.2017
l’empresa Excavacions Jordi Abulí Mir per al subministrament i retirada de sorra per a 
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/2017 de 26.05.2017 per la qual es declara la caducitat 
d’inscripcions i s’aprova la baixa en el Padró Municipal d’Habitants les persones que 
en haver transcorregut el termini de dos anys sense que s’hagi realitzat la renovació 
de la seva inscripció en el Padró a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no 
comunitaris sense autorització de residència permanent.  

Resolució número 47/2017 de 30.05.2017  per la qual es declara aprovada 
provisionalment la relació dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es de la 

ia per a la selecció del lloc de treball d’auxiliar administratiu, es convoca el 
tribunal qualificador i els aspirants per a les proves.  

Resolució núm. 48/2017 de 12.06.2017  per la qual s’aprova la convocatòria de 
subvencions de l’any 2017 destinades a finançar les activitats de les entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Mieres.  

Resolució núm. 49/2017 de 12.06.2017  per la qual s’atorga llicència demanial a la 
senyora Anna Maria Sánchez i Borrego per ocupar i utilitzar l’espai del centre cí
dia 16 de juny, de 19 a 22 h per fer una activitat. 

Resolució núm. 50/2017 de 12.06.2017  per la qual s’atorga llicència demanial al Club 
de lectura per ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 17 de juny, a les 18 h per 

esolució núm. 51/2017 de 12.06.2017  per la qual s’atorga llicència demanial a la 
senyora Marta Julià i Xiqués per ocupar i utilitzar l’espai del carrer Nou el dia 1 de 
juliol, de les 20 a 24 h per un sopar de veïns.  

Resolució núm. 52/2017 de 12.06.2017  per la qual s’aprova la liquidació d’una taxa 
per l’emissió de l’informe de mesures de seguretat d’incendis al senyor Narcís Codony 
i Gassiot i l’empresa Ivisco Desarrollos, SL. 

Resolució núm. 53/2017 de 12.06.2017  per la qual se sol·licita al Consell Co
de la Garrotxa el servei d’un/a tècnic/a per dur a terme la supervisió, direcció i anàlisi 
del procés de participació popular del 2017. 

Resolució núm. 54/2017 de 16.06.2017  per la qual s’atorga llicència demanial a 
l’AMIPA del CEIP Finestres de Mieres per ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva 
i el pavelló poliesportiu per fer la festa de final de curs de l’escola, així com utilitzar 12 
taules i 90 cadires el dia 17 de juny de 13 a 18h. 

Resolució núm. 55/2017 de 16.06.2017  per la qual s’atorga llicència demanial al 
Centre d’Estudis Mierencs per a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 17 de 
juny, de 19,30 a 21 h per fer una reunió.  

Resolució núm. 56/2017 de 16.06.2017  per la qual s’aprova un contracte menor amb 
o Urban, SLU, per al subministrament d’un recanvi d’aixeta per a la font 

del consultori per un import de 79,13 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
920.21200 Manteniment d’edificis i instal·lacions.  

Resolució núm. 57/2017 de 19.06.2017  per la qual s’aprova un contracte menor amb 
l’empresa Excavacions Jordi Abulí Mir per al subministrament i retirada de sorra per a 
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per la qual es declara la caducitat 
d’inscripcions i s’aprova la baixa en el Padró Municipal d’Habitants les persones que 
en haver transcorregut el termini de dos anys sense que s’hagi realitzat la renovació 

an obligats els ciutadans estrangers no 

per la qual es declara aprovada 
provisionalment la relació dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es de la 

ia per a la selecció del lloc de treball d’auxiliar administratiu, es convoca el 

per la qual s’aprova la convocatòria de 
inançar les activitats de les entitats, 

per la qual s’atorga llicència demanial a la 
senyora Anna Maria Sánchez i Borrego per ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el 

per la qual s’atorga llicència demanial al Club 
de lectura per ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 17 de juny, a les 18 h per 

per la qual s’atorga llicència demanial a la 
litzar l’espai del carrer Nou el dia 1 de 

per la qual s’aprova la liquidació d’una taxa 
per l’emissió de l’informe de mesures de seguretat d’incendis al senyor Narcís Codony 

per la qual se sol·licita al Consell Comarcal 
de la Garrotxa el servei d’un/a tècnic/a per dur a terme la supervisió, direcció i anàlisi 

per la qual s’atorga llicència demanial a 
res per ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva 

i el pavelló poliesportiu per fer la festa de final de curs de l’escola, així com utilitzar 12 

orga llicència demanial al 
Centre d’Estudis Mierencs per a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 17 de 

per la qual s’aprova un contracte menor amb 
o Urban, SLU, per al subministrament d’un recanvi d’aixeta per a la font 

àrrec a l’aplicació pressupostària 

s’aprova un contracte menor amb 
l’empresa Excavacions Jordi Abulí Mir per al subministrament i retirada de sorra per a 
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la foguera de Sant Joan per un import de 290 
338.22609 Activitats i material de l’àrea de cultu
 
Resolució núm. 58/2017 de 19.06.2017
Garcia aporti la documentació necessària per complimentar l’expedient de sol·licitud 
de llicència urbanística de parcel·lació o de declaració de la seva innecessarieta
 
Resolució núm. 59/2017 de 19.06.2017
definitivament la relació dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria 
per a la selecció del lloc de treball d’auxiliar administratiu, es modifica la composició 
del tribunal de selecció i es disposa dia i hora per dur a terme les proves. 
 
Resolució núm. 60/2017 de 23.06.2017
Comissió de Festes de Mieres per ocupar i utilitzar l’aparcament municipal i el C/ del 
Curreró per fer la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny.
 
Resolució núm. 61/2017 de 26.06.2017
l’AMIPA del CEIP Finestres de Mieres per ocupar i utilitzar les instal·lacions de l’escola 
per fer el casal d’estiu del 3 a
 
Resolució núm. 62/2017 de 29.06.2017
senyora Elodia Morante Martínez per ocupar el lloc de treball d’auxiliar administratiu
modalitat laboral temporal a jornada parcial amb incorporació a partir 
de 2017. 
 
El Ple en resta assabentat.
 
05. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALC ALDIA 
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de la Resoluci
el conveni amb la mercantil IVISCO DESARROLLOS, SL que regula el reconeixement 
de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides pel promotor de l’ampliació 
industrial de l’àmbit PMU-2 Indústria el Torn
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent Resolució aprovad

“Antecedents  
 
En data 23 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
l’expedient de declaració d’interès públic municipal de les obres d’ampliació de les 
naus del PMU-2 Sector Industrial, als efectes de reconèixer les bonificacions que 
estableixin les ordenances fiscals que regulen l’IBI i l’ICIO.  
 
La declaració d’interès públic es motiva pel fet de concórrer circumstàncies de foment 
de l’ocupació.    
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la foguera de Sant Joan per un import de 290 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
338.22609 Activitats i material de l’àrea de cultura.  

Resolució núm. 58/2017 de 19.06.2017  per la qual es requereix al senyor David Marí 
Garcia aporti la documentació necessària per complimentar l’expedient de sol·licitud 
de llicència urbanística de parcel·lació o de declaració de la seva innecessarieta

Resolució núm. 59/2017 de 19.06.2017  per la qual es declara aprovada 
definitivament la relació dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria 
per a la selecció del lloc de treball d’auxiliar administratiu, es modifica la composició 

tribunal de selecció i es disposa dia i hora per dur a terme les proves. 

Resolució núm. 60/2017 de 23.06.2017  per la qual s’atorga llicència demanial a la 
Comissió de Festes de Mieres per ocupar i utilitzar l’aparcament municipal i el C/ del 

per fer la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny. 

Resolució núm. 61/2017 de 26.06.2017  per la qual s’atorga llicència demanial a 
l’AMIPA del CEIP Finestres de Mieres per ocupar i utilitzar les instal·lacions de l’escola 
per fer el casal d’estiu del 3 al 28 de juliol.  

Resolució núm. 62/2017 de 29.06.2017  per la qual es contracta laboralment a la 
senyora Elodia Morante Martínez per ocupar el lloc de treball d’auxiliar administratiu
modalitat laboral temporal a jornada parcial amb incorporació a partir del dia 3 de juliol 

El Ple en resta assabentat. 

ROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALC ALDIA 
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.  

Identificació de l’expedient  

Resolució d’Alcaldia núm. 46/2017 per la qual s’aprova formalitzar 
el conveni amb la mercantil IVISCO DESARROLLOS, SL que regula el reconeixement 
de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides pel promotor de l’ampliació 

2 Indústria el Torn.  

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

En data 23 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
l’expedient de declaració d’interès públic municipal de les obres d’ampliació de les 

2 Sector Industrial, als efectes de reconèixer les bonificacions que 
estableixin les ordenances fiscals que regulen l’IBI i l’ICIO.   

La declaració d’interès públic es motiva pel fet de concórrer circumstàncies de foment 
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àrrec a l’aplicació pressupostària 

per la qual es requereix al senyor David Marí 
Garcia aporti la documentació necessària per complimentar l’expedient de sol·licitud 
de llicència urbanística de parcel·lació o de declaració de la seva innecessarietat.  

per la qual es declara aprovada 
definitivament la relació dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria 
per a la selecció del lloc de treball d’auxiliar administratiu, es modifica la composició 

tribunal de selecció i es disposa dia i hora per dur a terme les proves.  

per la qual s’atorga llicència demanial a la 
Comissió de Festes de Mieres per ocupar i utilitzar l’aparcament municipal i el C/ del 

per la qual s’atorga llicència demanial a 
l’AMIPA del CEIP Finestres de Mieres per ocupar i utilitzar les instal·lacions de l’escola 

per la qual es contracta laboralment a la 
senyora Elodia Morante Martínez per ocupar el lloc de treball d’auxiliar administratiu, 

del dia 3 de juliol 

ROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALC ALDIA 

núm. 46/2017 per la qual s’aprova formalitzar 
el conveni amb la mercantil IVISCO DESARROLLOS, SL que regula el reconeixement 
de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides pel promotor de l’ampliació 

president, dóna compte al Ple de la  

En data 23 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment 
l’expedient de declaració d’interès públic municipal de les obres d’ampliació de les 

2 Sector Industrial, als efectes de reconèixer les bonificacions que 

La declaració d’interès públic es motiva pel fet de concórrer circumstàncies de foment 
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Simultàniament es va aprovar una proposta de conveni que regula el reconeixement 
de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides pel promotor
industrial de l’àmbit del PMU
subscrigui i formalitzi el conveni una vegada els acords hagin esdevingut aprovats amb 
caràcter definitiu.   

Els esmentats acords es varen fer públics en
tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal sense que s’hagin presentat 
al·legacions ni reclamacions, i per tant han esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.  

A proposta dels representants de la societa
canvis no substancials en el redactat del conveni, no obstant aquests canvis hauran de 
ser posteriorment convalidats pel Ple de la Corporació. 

D’acord amb els antecedents esmentats, el Sr. Enric Domènech i Mallarach, 
president de l’Ajuntament de Mieres.
 
RESOLC : 
 
Primer.  Aprovar formalitzar el conveni amb la mercantil IVISCO DESARROLLOS SL. 
que regula el reconeixement de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides 
pel promotor de l’ampliació indu
constar que s’han introduït les modificacions no substancials al text inicialment aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament reunit en data 23 de desembre de 2016.  
 
Segon.  Convalidar els presents acords pel Ple de l
 
Tercer.  Notificar el contingut d’aquest decret a l’interessat per tal que es personi a 
l’Ajuntament i procedeixi a la signatura del conveni.”
 
La proposta és aprovada per 
 
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors 
 
Antecedents 

Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, 
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti 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’
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
que estableix la llei de contractes del sector públic.  
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Simultàniament es va aprovar una proposta de conveni que regula el reconeixement 
de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides pel promotor
industrial de l’àmbit del PMU-2 Indústria el Torn, i es va facultar a l’Alcalde perquè 
subscrigui i formalitzi el conveni una vegada els acords hagin esdevingut aprovats amb 

Els esmentats acords es varen fer públics en el BOP número 13 de 19.01.2017 i en el 
tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal sense que s’hagin presentat 
al·legacions ni reclamacions, i per tant han esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.  

A proposta dels representants de la societat IVISCO, s’ha convingut acceptar uns 
canvis no substancials en el redactat del conveni, no obstant aquests canvis hauran de 
ser posteriorment convalidats pel Ple de la Corporació.  

D’acord amb els antecedents esmentats, el Sr. Enric Domènech i Mallarach, 
president de l’Ajuntament de Mieres. 

Primer.  Aprovar formalitzar el conveni amb la mercantil IVISCO DESARROLLOS SL. 
que regula el reconeixement de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides 
pel promotor de l’ampliació industrial de l’àmbit del PMU-2 Indústria el Torn, fent 

t les modificacions no substancials al text inicialment aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament reunit en data 23 de desembre de 2016.   

Segon.  Convalidar els presents acords pel Ple de la Corporació.  

Tercer.  Notificar el contingut d’aquest decret a l’interessat per tal que es personi a 
ixi a la signatura del conveni.” 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.  

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors  

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

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.  Aquests contractes es 
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi 
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
que estableix la llei de contractes del sector públic.   
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Simultàniament es va aprovar una proposta de conveni que regula el reconeixement 
de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides pel promotor de l’ampliació 

stria el Torn, i es va facultar a l’Alcalde perquè 
subscrigui i formalitzi el conveni una vegada els acords hagin esdevingut aprovats amb 

el BOP número 13 de 19.01.2017 i en el 
tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal sense que s’hagin presentat 
al·legacions ni reclamacions, i per tant han esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.   

t IVISCO, s’ha convingut acceptar uns 
canvis no substancials en el redactat del conveni, no obstant aquests canvis hauran de 

D’acord amb els antecedents esmentats, el Sr. Enric Domènech i Mallarach, alcalde 

Primer.  Aprovar formalitzar el conveni amb la mercantil IVISCO DESARROLLOS SL. 
que regula el reconeixement de les bonificacions fiscals i les obligacions assumides 

stria el Torn, fent 
t les modificacions no substancials al text inicialment aprovat 

Tercer.  Notificar el contingut d’aquest decret a l’interessat per tal que es personi a 

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

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.  Aquests contractes es 

obrar i que disposi 
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
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Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 
pròrroga. 
 
Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 
la contractació que es proposa.  
 
El secretari-interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa de 
l’aplicació que s’indica.   
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.   
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar els següents contractes menors:   
 
Serveis 
 

empresa concepte

 
EN DOINA 
ANIMACIÓ 
SOCIOCULTURAL, 
SL 
C/ Ausiàs March, 15 
08470 SANT 
CELONI 
B61192902 

Festival de jocs 
Festa Major

 
 
SMART IBERICA 
DE IMPULSO 
EMPRESARIA, SCA 
C/ Carretera de 
Carmona, 40 L2 
41008 SEVILLA 
F90065418 

Espectacle Nas 

Companyia 
Mabsutins 

FERROCARRILS 
GENERALITAT 
CATALUNYA 
Pl. Estació, 3 
17534 RIBES DE 
FRESER 
Q08015576J 

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

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

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

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

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

1. Aprovar els següents contractes menors:    

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Festival de jocs – 
Festa Major 

338 22609 
Activitats i material 

àrea de cultura 

Import 

IVA 

Total 

Espectacle Nas 
Arrelat – 

Companyia 
Mabsutins – Festa 

Major 

338 22609 
Activitats i material 

àrea de cultura 

Import 

IVA 

Total 

Cremallera a Núria 
Excursió a Núria 

338 22609 
Activitats i material 

àrea de cultura 

Import 

IVA 

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

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

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

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

president, proposa al Ple l’adopció del 

import autoritzat 

 325,00 € 

32,50 € 

357,50 € 

 700,00 € 

147,00 € 

847,00 € 

 369,91 € 

36,99 € 

406,90 € 
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BILBAO CIA ANMA 
DE SEGUROS 
Paseo del Puerto, 20 
48992 GETXO 
A48001648 

Assegurança de 
responsabilitat civil

activitats joves

 
Subministraments 
 

empresa concepte

 
TENDALS 
GARANGER 
Passeig Sant Joan 
Bosco, 31 
17007 GIRONA 

Ombreig pati escola

 
GESTIÓ DE 
RESIDUS I 
BIODIVERSITAT, 
SL 
C/ Barceloneta, 24 
08552 TARADELL 
B65451759 

Adquisició 2 
compostadors 

fracció orgànica

 
2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a 
l’expedient i es procedeixi, si s’escau, a aprovar
pressupostàries compromeses.  
 
3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, 
documentació necessària en relació als contractes de serveis.  
 
4. Comunicar-ho als interessats. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
07. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Identificació de l’expedient 
 
Antecedents 
 
El secretari-interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 14.161,42 euros. Les esmentades 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despes
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.   
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Assegurança de 
responsabilitat civil 

activitats joves 

339 22609 
Activitats i material 

àrea de joventut 
Import  

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Ombreig pati escola 
337 62508 

Instal·lació pèrgola 
ombreig pati escola 

Import 

IVA 

Total 

Adquisició 2 
compostadors 

fracció orgànica 

1622 62507 
Adquisició 

compostadors 
fracció orgànica 

 

Import 

IVA 

Total 

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

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

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

07. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES  

Identificació de l’expedient  

interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 14.161,42 euros. Les esmentades 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despes

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.    
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 730,70 € 

import autoritzat 

 4.366,00 € 

916,86 € 

5.282,86 € 

 1.295,00 € 

271,95 € 

1.566,95 € 

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

president,  per signar la 

interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 14.161,42 euros. Les esmentades 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa 

Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
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Articles 185  i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’apro
refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1. Aprovar el reconeixement de les següents factures: 
 
N. 
Registre PROVEÏDOR

2017/185 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

2017/186 
Associació La Garrotxa 
Terra d'Acolliment Turístic

2017/187 Som Energia, SCCL

2017/188 Cornellas Instal·lacions

2017/189 
Artículos Promocionales, 
SL 

2017/190 Terra Aspra, SL 

2017/191 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

2017/192 Chaper, SL 

2017/193 Chaper, SL 

2017/194 
Laboratori Polivalent de la 
Garrotxa 

2017/195 Telefónica de España, SAU

2017/196 
Telefónica Móviles 
España, SAU 

2017/197 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

2017/198 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

2017/199 Som Energia, SCCL

2017/200 
Sistemas Digitales 
Corporate, SL 

2017/201 Novelec Garrotxa, SL

2017/202 Assessoria Pagès, SL
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Articles 185  i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’apro
refós de la Llei d’Hisendes Locals.  

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

1. Aprovar el reconeixement de les següents factures:  

PROVEÏDOR CONCEPTE APLICACIÓ
Consell Comarcal de la Manteniment equips 

informàtics 1T2017 920 21600

Associació La Garrotxa 
Terra d'Acolliment Turístic Quota Turisme Garrotxa 920 46500

Som Energia, SCCL 
Subm elèctric zona 
esportiva 01-04 a 30-04-17 165 22100

Cornellas Instal·lacions 
Instal·lació rentamans a 
l'escola 920 21200

Artículos Promocionales, 
Obsequis festa de la vellesa 338 22609

Desbrossament, neteja 
brancada i poda rebrots 
sector C/ Nou 1721 21002

Consell Comarcal de la Servei secretaria 
intervenció maig 2017 920 25001

Senyalització viària 133 60901

Retolació edificis 
municipals 920 21200

Laboratori Polivalent de la 
Anàlisis aigua fonts 312 22699

Telefónica de España, SAU Telèfons fixos juny 2017 920 22200

Telefónica Móviles Telèfons mòbils 18-04 a 17-
05-17 920 22200

Consell Comarcal de la 
Informe canvi no 
substancial activitat Mas 
Frigolé 150 25002

Consell Comarcal de la 

Informes mesures de 
seguretat en cas d'incendi 
C/ Romeria, 5, Casica d'en 
Mas, Nau industrial Ctra. 
del Torn 150 25002

Som Energia, SCCL 
Subm elèctric centre cívic 
03-05 a 08-06-17 165 22100

Sistemas Digitales Manteniment copiadora 
08-05 a 08-06-17 920 21300

Novelec Garrotxa, SL Comprovador elèctric 155 22199

Assessoria Pagès, SL Honoraris maig 2017 920 22707
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Articles 185  i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

president, proposa al Ple municipal, 

APLICACIÓ IMPORT 

21600 115,90 € 

46500 563,35 € 

22100 247,13 € 

21200 696,11 € 

22609 362,03 € 

21002 254,10 € 

25001 897,21 € 

60901 1.968,97 € 

21200 505,66 € 

22699 108,97 € 

22200 191,18 € 

22200 48,40 € 

25002 120,45 € 

25002 786,93 € 

22100 43,25 € 

21300 115,14 € 

22199 143,99 € 

22707 107,02 € 
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2017/203 
Bassols Energia Comercial, 
SL 

2017/204 

Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de 
Publicacions 

2017/205 Som Energia, SCCL

2017/206 
Bilbao Cia Anma de 
Seguros 

2017/207 
Associació de Municipis 
per la Independència

2017/208 Can Xumeia, SL 

2017/209 
Autom. I Serveis del Nord
Est 

2017/210 Industrial AgustÍ 1876, SL

2017/211 Industrial AgustÍ 1876, SL

2017/212 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

2017/213 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

2017/214 Som Energia, SCCL

2017/215 Som Energia, SCCL

2017/216 Som Energia, SCCL

2017/217 Som Energia, SCCL

2017/218 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

2017/219 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

2017/220 Benito Urban, SLU

2017/221 Càtering Vilanova, SL

2017/222 Sebastià Vila Fortet

  Isis Minerva Mesa Clavero

  Enric Sánchez Rubio

  Lídia Fernández Brugués

  Autonet&Oil Olot

  Autonet&Oil Olot

  Esclatoil 
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Bassols Energia Comercial, 
Subm elèctric plaques 
fotovoltaiques zona 
esportiva 30-04 a 31-05-17 165 22100

Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicació edicte aprovació 

Pla inspeccions d'activitats 920 22603

Som Energia, SCCL 
Subm elèctric zona 
esportiva 01-05 a 31-05-17 165 22100

Bilbao Cia Anma de Assegurança vehicle 
brigada 920 22400

Associació de Municipis 
per la Independència Quota 2017 920 48000

 Material maquinària 155 22199

Autom. I Serveis del Nord-
Revisió vehicle brigada 920 21400

Industrial AgustÍ 1876, SL Joc claus mascle 155 22199

Industrial AgustÍ 1876, SL Adhesiu sellant 155 22199

Consell Comarcal de la Tractament deixalles maig 
2017 1623 22700

Consell Comarcal de la Recollida deixalles maig 
2017 1621 22700

Som Energia, SCCL 
Subm elèctric enllumenat 
públic 12-05 a 15-06-17 165 22100

Som Energia, SCCL 
Subm elèctric escoles 12-05 
a 15-06-17 165 22100

Som Energia, SCCL 
Subm elèctric ajuntament 
12-05 a 15-06-17 165 22100

Energia, SCCL 
Subm elèctric consultori 
12-05 a 15-06-17 165 22100

Consell Comarcal de la Assessorament urbanístic 
maig 2017 150 25002

Consell Comarcal de la Disciplina urbanística maig 
2017 150 25002

Benito Urban, SLU Aixeta font consultori 920 21200

Càtering Vilanova, SL Càtering festa vellesa 338 22609

Sebastià Vila Fortet 
Recollida restes vegetals 
1S2017 1621 22701

Isis Minerva Mesa Clavero 
Dietes membre tribunal 
selecció aux admtiu 920 23020

Enric Sánchez Rubio 
Dietes membre tribunal 
selecció aux admtiu 920 23020

Lídia Fernández Brugués 
Dietes membre tribunal 
selecció aux admtiu 920 23020

Autonet&Oil Olot 
Benzina màquines i vehicle 
brigada 920 22103

Autonet&Oil Olot Benzina màquines 920 22103

Benzina vehicle brigada 920 22103
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22100 5,13 € 

22603 218,40 € 

22100 202,32 € 

22400 335,10 € 

48000 75,50 € 

22199 28,05 € 

21400 176,25 € 

22199 14,16 € 

22199 6,59 € 

22700 1.078,45 € 

22700 962,66 € 

22100 413,48 € 

22100 290,63 € 

22100 100,94 € 

22100 85,69 € 

25002 404,10 € 

25002 542,78 € 

21200 79,13 € 

22609 948,20 € 

22701 508,00 € 

23020 60,03 € 

23020 60,03 € 

23020 63,02 € 

22103 60,00 € 

22103 27,53 € 

22103 40,00 € 
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  Correos y Telégrafos, SA

  Abacus, SCCL 

  Llibreria el Gurn, SC

  Casa Market 

  Mercasa Nuevo, SL

  
Almacenes del Centro 
Kong Zhang 

  Josep Pla Caldas 

  
Corporación Alimentaria 
Guissona, SA 

    

 
  

 
TOTAL 

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

 
8.1  Llicències urbanístiques.
 
8.1.1. 
 
Antecedents 
  
En data 11.05.2017, RE 1
llicència urbanística per a la reforma interior de l’habitatge de la Casica d’en Mas 
segons projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecta Montse Gou i Juvinyà 
col·legiada núm. 32774. 
 
Consta a l’expedient informe favorable de da
tècnica industrial del Consorci Sigma en matèria d’incendis. 
 
Consta a l’expedient informe favorable de data 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que 
tècnic municipal. 
 
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
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Correos y Telégrafos, SA 
Enviaments postals juny 
2017 920 22200

Material manualitats 
Centre Cívic 338 22609

Llibreria el Gurn, SC 
Material manualitats 
Centre Cívic 338 22609

Material manualitats 
Centre Cívic 338 22609

Mercasa Nuevo, SL 
Material manualitats 
Centre Cívic 338 22609

Almacenes del Centro Material manualitats 
Centre Cívic 338 22609

 Ornaments festa vellesa 338 22609

Corporación Alimentaria 
Activitats joves 339 22609

     

     

     

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

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.  

Llicències urbanístiques.  

, RE 1-2017-000310-1, el senyor Martin Ellis Forrester, sol·licita 
llicència urbanística per a la reforma interior de l’habitatge de la Casica d’en Mas 
segons projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecta Montse Gou i Juvinyà 

Consta a l’expedient informe favorable de data 18.05.2017 emès per l’enginyera 
tècnica industrial del Consorci Sigma en matèria d’incendis.  

Consta a l’expedient informe favorable de data 23.06.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que 

Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor. 
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22200 25,40 € 

22609 4,50 € 

22609 3,90 € 

22609 4,90 € 

22609 20,65 € 

22609 10,00 € 

22609 12,00 € 

22609 18,11 € 

    

    

  14.161,42 € 

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

. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.   

Forrester, sol·licita 
llicència urbanística per a la reforma interior de l’habitatge de la Casica d’en Mas 
segons projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecta Montse Gou i Juvinyà 

ta 18.05.2017 emès per l’enginyera 

.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

interventor.  
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1 Concedir al senyor Martin Ellis Forrester
de l’habitatge de la Casica d’en Mas.
 
El termini per iniciar les obres és d’
 
El pressupost de l’obra és de 29.266,18 

 
2. Aprovar una liquidació de les se
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra 
0,3% base ICIO mínim 110 
 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal n
del pressupost): 834,08 euros.
 
- Taxa informe de mesures de seguretat en cas d’incendi (Ordenança fiscal núm. 12): 
262,31 €. 
 
-  Fiança gestió de residus (Ordenança gestió dels residus de la construcció): 
euros.  
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu 
 
 
8.1.2. 
 
Antecedents 
  
En data 29 de maig de 201
que actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives a la 
substitució de finestres de l’habitatge situat al carrer Nou, 
 
Consta a l’expedient informe favorable de data 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  
tècnic municipal.   
 
També consta a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1. Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
amb la  documentació presentada pe
14/2017):   
 
Domicili /emplaçament 
Tipus d’obres  
Pressupost d’execució 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 

l senyor Martin Ellis Forrester llicència urbanística per a la reforma interior 
de l’habitatge de la Casica d’en Mas. 

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

El pressupost de l’obra és de 29.266,18 €. 

Aprovar una liquidació de les següents taxes, impostos, i fiances: 

Taxa tramitació administrativa llicència d’obra major (Ordenança fiscal número 12: 
0,3% base ICIO mínim 110 €): 110,00 euros. 

Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal n
euros. 

Taxa informe de mesures de seguretat en cas d’incendi (Ordenança fiscal núm. 12): 

Fiança gestió de residus (Ordenança gestió dels residus de la construcció): 

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

e 2017, RE 1-2017-000363-2, el senyor Miquel Gómez i Serra, 
que actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives a la 
substitució de finestres de l’habitatge situat al carrer Nou, 9.  

Consta a l’expedient informe favorable de data 23.06.2017 emès per 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

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

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

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

C/ Nou, 9 
Substitució de finestres 
1.700,00 euros 
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president, proposa al Ple l’adopció del 

la reforma interior 

Ordenança fiscal número 12: 

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

Taxa informe de mesures de seguretat en cas d’incendi (Ordenança fiscal núm. 12): 

Fiança gestió de residus (Ordenança gestió dels residus de la construcció): 150 

. 

el senyor Miquel Gómez i Serra, 
que actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives a la 

.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

interventor.  

t, proposa al Ple l’adopció del 

1. Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
Miquel Gómez i Serra (expedient 
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Les finestres a col·locar seran d’alumini de color marró, segon determina l’art. 93 de la 
normativa del planejament vigent a Mieres. 
 
2. Aprovar una liquidació de les següents
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12):   
50 €. 
 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 48,45 €. 
 
3. Notificar aquest acord a 
 
8.1.3.      
 
Antecedents 
  
En data 27.06.2017, RE ES
llicència urbanística per a les obres d’explanació d’un terreny a la finca de Can Vila.
 
Consta a l’expedient informe favorable de data 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que 
tècnic municipal. 
 
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1 Concedir al senyor Manuel Blanco V
d’explanació d’un terreny a la finca de Can Vila, amb les seg

- Les obres de millora agronòmica no podran afectar cap camí inclòs en la xarxa 
bàsica estructurant del municipi, en el cas que s’afecti aquesta xarxa s’haurà 
de sol·licitar l’autorització pertinent.

- La llicència s’atorga sens perjudici del tràmit que pugui resultar de l’autorització 
de l’activitat en cas que així es tracti. 

- per tal de donar compliment al que regeix en matèria de Seguretat i Salut, 
caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra,
riscos i adopti les mesures que calgui. 

 
El termini per iniciar les obres és de 6 mesos
 
El pressupost de l’obra és de 3.850 

 
2. Aprovar una liquidació de les se
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra 
50,00 euros. 
 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal n
del pressupost): 109,72 euros.
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Les finestres a col·locar seran d’alumini de color marró, segon determina l’art. 93 de la 
normativa del planejament vigent a Mieres.  

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

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

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

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

ES2017010069, el senyor Manuel Blanco Vazquez, sol·licita 
llicència urbanística per a les obres d’explanació d’un terreny a la finca de Can Vila.

Consta a l’expedient informe favorable de data 30.06.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que 

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

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

l senyor Manuel Blanco Vázquez llicència urbanística 
d’explanació d’un terreny a la finca de Can Vila, amb les següents condicions:

Les obres de millora agronòmica no podran afectar cap camí inclòs en la xarxa 
bàsica estructurant del municipi, en el cas que s’afecti aquesta xarxa s’haurà 
de sol·licitar l’autorització pertinent. 
La llicència s’atorga sens perjudici del tràmit que pugui resultar de l’autorització 
de l’activitat en cas que així es tracti.  
per tal de donar compliment al que regeix en matèria de Seguretat i Salut, 
caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra, efectuï una avaluació de 
riscos i adopti les mesures que calgui.  

ni per iniciar les obres és de 6 mesos i per acabar-la és de 12 mesos

El pressupost de l’obra és de 3.850 €. 

Aprovar una liquidació de les següents taxes, impostos, i fiances: 

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

Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal n
euros. 
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Les finestres a col·locar seran d’alumini de color marró, segon determina l’art. 93 de la 

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

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

al seu coneixement i efectes.          

el senyor Manuel Blanco Vazquez, sol·licita 
llicència urbanística per a les obres d’explanació d’un terreny a la finca de Can Vila. 

.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

rventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

cència urbanística per a les obres 
üents condicions: 

Les obres de millora agronòmica no podran afectar cap camí inclòs en la xarxa 
bàsica estructurant del municipi, en el cas que s’afecti aquesta xarxa s’haurà 

La llicència s’atorga sens perjudici del tràmit que pugui resultar de l’autorització 

per tal de donar compliment al que regeix en matèria de Seguretat i Salut, 
efectuï una avaluació de 

e 12 mesos. 

Ordenança fiscal número 12): 

Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
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3. Notificar aquest acord a l’inter
 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
09. PROPOSTA DE SOL
GARROTXA PER LA REALITZACIÓ D’UN TALLER DE MEMÒRIA 201

 
Antecedents 
 
Vista la possibilitat d’encarregar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la realització 
d’un taller de memòria per a la gent gran durant el 
primer semestre de l’any 2018
que organitzin el taller per un preu de 
 
L’Ajuntament assumeix la totalitat del cost que pertoca a l’ajuntament com als usuaris, 
atès que és important que cap persona resti exclosa per motius econòmics. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  
 
1.  Encarregar al Consorci d’Acció
memòria per a la gent gran durant el segon semestre de l’any 2017 i primer semestre 
de l’any 2018 per un preu total de 630 euros. 
 
2.   Autoritzar la despesa a 
l’exercici 2018.  
 
3.   Notificar-ho al Consorci d’Acció Social.
 
La proposta és aprovada per 
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
INTERADMINISTRATIVA AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA G ARROTXA QUE 
REGULA EL FINANÇAMENT DE LES RUTES DEL PLA DE VIATG ERS DE LA 
GARROTXA PER A L’ANY 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació d’un conveni per a la 
(segons demanda) per connectar Mieres i Olot els dilluns de mercat. 
 
Antecedents 
 
La Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, contempla entre els seus objectius, la 
creació i millora dels serveis que s’ofereix a la població de comarques de muntanya. 
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. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA DE SOL·LICITUD AL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA 
GARROTXA PER LA REALITZACIÓ D’UN TALLER DE MEMÒRIA 201

Vista la possibilitat d’encarregar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la realització 
d’un taller de memòria per a la gent gran durant el segon semestre de l’any 201
primer semestre de l’any 2018, es proposa sol·licitar els serveis del Consorci pe
que organitzin el taller per un preu de 630 euros.    

L’Ajuntament assumeix la totalitat del cost que pertoca a l’ajuntament com als usuaris, 
atès que és important que cap persona resti exclosa per motius econòmics. 

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

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

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la realització d’un taller de 
memòria per a la gent gran durant el segon semestre de l’any 2017 i primer semestre 
de l’any 2018 per un preu total de 630 euros.  

2.   Autoritzar la despesa a càrrec l’aplicació 925.22606 “tallers” del

ho al Consorci d’Acció Social. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA G ARROTXA QUE 
REGULA EL FINANÇAMENT DE LES RUTES DEL PLA DE VIATG ERS DE LA 
GARROTXA PER A L’ANY 2017.  

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació d’un conveni per a la prestació de
(segons demanda) per connectar Mieres i Olot els dilluns de mercat.    

La Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, contempla entre els seus objectius, la 
creació i millora dels serveis que s’ofereix a la població de comarques de muntanya. 

                       

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

. 

LICITUD AL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA 
GARROTXA PER LA REALITZACIÓ D’UN TALLER DE MEMÒRIA 2017-2018. 

Vista la possibilitat d’encarregar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la realització 
semestre de l’any 2017 i 

licitar els serveis del Consorci per tal 

L’Ajuntament assumeix la totalitat del cost que pertoca a l’ajuntament com als usuaris, 
atès que és important que cap persona resti exclosa per motius econòmics.  

de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

president, proposa al Ple l’adopció dels 

Social de la Garrotxa la realització d’un taller de 
memòria per a la gent gran durant el segon semestre de l’any 2017 i primer semestre 

del pressupost de 

COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA G ARROTXA QUE 
REGULA EL FINANÇAMENT DE LES RUTES DEL PLA DE VIATG ERS DE LA 

prestació del servei de taxi 
    

La Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, contempla entre els seus objectius, la 
creació i millora dels serveis que s’ofereix a la població de comarques de muntanya. 
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Concretament, per tal de donar compliment a aquesta finalitat, en matèria de transpor
públic col·lectiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha desenvolupat en els darrers anys una sèrie d’accions a les comarques 
de muntanya, per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers. 
 
Amb aquesta finalitat, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa 
han acordat i dut a terme, des de l'any 1991, un seguit d’actuacions en matèria de 
millora del transport públic de viatgers per carretera a la nostra comarca mitjançant un 
conveni anual que finança el dèficit tarifari de les rutes que s’hi inclouen. 
 
Per a l’any 2016 s’ha acordat amb la Generalitat incorporar canvis en el conveni entre 
les quals es fixa la possibilitat d’establir com a rutes subjectes a la regulació del 
conveni només aquelles de caràcter intern de la comarca i, per tant, incorporar les 
rutes intercomarcals en el contracte programa general que té el Departament. 
 
El Consell d’Alcaldes va acordar que aquests nous serveis entressin en funcionament 
aquest any i que serien finançats a raó de dues terceres parts a càrrec del Consell 
Comarcal -mitjançant el conveni amb la Generalitat
ajuntaments.  
 
L’interès de l’Ajuntament de Mieres per 
connectar Mieres i Olot els dilluns de mercat.

 
Fonaments de dret 
 
Articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració 
la Garrotxa i l’ajuntament de Mieres 
viatgers de la Garrotxa per a l’any 
 
2. Assumir els compromisos que consten a les clàusules primera, segona i tercera del 
conveni. 
 
3. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a la signatura del conveni i de tota 
la documentació necessària per fer efectius el
 
4. Consignar el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 920.47900 Convenis per 
atendre les despeses derivades del servei.
 
5. Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
 
La proposta és aprovada per 
 
 
11. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI 
L’AJUNTAMENT DE MIERES I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER 
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Concretament, per tal de donar compliment a aquesta finalitat, en matèria de transpor
públic col·lectiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha desenvolupat en els darrers anys una sèrie d’accions a les comarques 
de muntanya, per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers. 

a finalitat, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa 
han acordat i dut a terme, des de l'any 1991, un seguit d’actuacions en matèria de 
millora del transport públic de viatgers per carretera a la nostra comarca mitjançant un 

i anual que finança el dèficit tarifari de les rutes que s’hi inclouen. 

Per a l’any 2016 s’ha acordat amb la Generalitat incorporar canvis en el conveni entre 
les quals es fixa la possibilitat d’establir com a rutes subjectes a la regulació del 

omés aquelles de caràcter intern de la comarca i, per tant, incorporar les 
rutes intercomarcals en el contracte programa general que té el Departament. 

El Consell d’Alcaldes va acordar que aquests nous serveis entressin en funcionament 
erien finançats a raó de dues terceres parts a càrrec del Consell 

mitjançant el conveni amb la Generalitat- i una tercera part a càrrec dels 

l’Ajuntament de Mieres per oferir un servei de taxi (segons demanda) per 
ectar Mieres i Olot els dilluns de mercat. 

Articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.  

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

1. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal de 
la Garrotxa i l’ajuntament de Mieres que regula el finançament de les rutes del pla de 
viatgers de la Garrotxa per a l’any 2017. 

Assumir els compromisos que consten a les clàusules primera, segona i tercera del 

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

4. Consignar el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 920.47900 Convenis per 
atendre les despeses derivades del servei. 

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

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER 
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Concretament, per tal de donar compliment a aquesta finalitat, en matèria de transport 
públic col·lectiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha desenvolupat en els darrers anys una sèrie d’accions a les comarques 
de muntanya, per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers.  

a finalitat, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa 
han acordat i dut a terme, des de l'any 1991, un seguit d’actuacions en matèria de 
millora del transport públic de viatgers per carretera a la nostra comarca mitjançant un 

i anual que finança el dèficit tarifari de les rutes que s’hi inclouen.  

Per a l’any 2016 s’ha acordat amb la Generalitat incorporar canvis en el conveni entre 
les quals es fixa la possibilitat d’establir com a rutes subjectes a la regulació del 

omés aquelles de caràcter intern de la comarca i, per tant, incorporar les 
rutes intercomarcals en el contracte programa general que té el Departament.  

El Consell d’Alcaldes va acordar que aquests nous serveis entressin en funcionament 
erien finançats a raó de dues terceres parts a càrrec del Consell 

i una tercera part a càrrec dels 

un servei de taxi (segons demanda) per 

Articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 

oposa al Ple l’adopció del 

entre el Consell Comarcal de 
que regula el finançament de les rutes del pla de 

Assumir els compromisos que consten a les clàusules primera, segona i tercera del 

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

4. Consignar el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 920.47900 Convenis per 

DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER 
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A LA SUPERVISIÓ, DIRECCIÓ I ANÀLISI DEL PROCÉS DE P ARTICIPACIÓ 
POPULAR (PLA ANUAL DE PARTICIPACIÓ 2017) 
 
 
Antecedents i motivació  
 
La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de 
Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions.
 
Amb aquesta voluntat l’Ajuntament va aprovar definitivament mitjançant el Ple 
municipal de data 27 de maig de 2016 el Reglam
pas decidit cap a una democràcia participativa. La voluntat és que la implicació dels 
mierencs i mierenques en la política municipal no es limiti a l’elecció d’uns 
representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per
avançar cap a un model en el qu
decisions clau en política municipal.

En aquesta línia, l’Ajuntament aprova anualment el Pla Anual de Participació que 
regula tot el procés vinculat als pressupostos participatius. Per aquest 2017 s’ha 
contemplat, de la mateixa manera que l’any anterior, una partida pressupostària per 
destinar-la a pressupostos participatius. 
 
A més d’engegar tot el procés, tal com es va fer l’any anterior, 
novetat, s'ha pensat en la supervisió, direcció i anàlisi d'un tècnic de participació 
popular que permeti dirigir i tutelar el procés participatiu, així com avaluar
diagnosticar-lo i proposar millores al respecte.
 
Aquesta tasca es va demanar de realitzar
de la Garrotxa, a fi que es pugui prestar mitjançant el personal tècnic adscrit al 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG).   
 
Atès que ambdues parts estan en condicions de formalitz
col·laboració i cooperació interadministrativa que reguli l’esmentada col·laboració, de 
conformitat amb el que estableixen, entre d’altres, els articles 303 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i  serveis del
 
De conformitat amb allò que disposen tant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (LBRL) com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), així 
com d’altra normativa sectorial d’aplicació.  
 
Atès que, en data 23 de juny de 2017, la Comissió Informativa del Ple de l’Ajuntament 
de Mieres ha informat favorablement la proposta de conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en el seu article 17 determina que 
són funcions dels serveis socials bàsics “impulsar projectes comunitaris i programes 
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A LA SUPERVISIÓ, DIRECCIÓ I ANÀLISI DEL PROCÉS DE P ARTICIPACIÓ 
POPULAR (PLA ANUAL DE PARTICIPACIÓ 2017)  

 

La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de 
Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions. 

Amb aquesta voluntat l’Ajuntament va aprovar definitivament mitjançant el Ple 
municipal de data 27 de maig de 2016 el Reglament de participació popular per fer un 
pas decidit cap a una democràcia participativa. La voluntat és que la implicació dels 
mierencs i mierenques en la política municipal no es limiti a l’elecció d’uns 
representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per això que des de Mieres es vol 
avançar cap a un model en el qual sigui el conjunt del poble els que prengui les 
decisions clau en política municipal. 

En aquesta línia, l’Ajuntament aprova anualment el Pla Anual de Participació que 
ulat als pressupostos participatius. Per aquest 2017 s’ha 

contemplat, de la mateixa manera que l’any anterior, una partida pressupostària per 
la a pressupostos participatius.  

A més d’engegar tot el procés, tal com es va fer l’any anterior, aquest any i com a 
novetat, s'ha pensat en la supervisió, direcció i anàlisi d'un tècnic de participació 
popular que permeti dirigir i tutelar el procés participatiu, així com avaluar

lo i proposar millores al respecte. 

a demanar de realitzar-la, mitjançant conveni, al Consell Comarcal 
de la Garrotxa, a fi que es pugui prestar mitjançant el personal tècnic adscrit al 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG).    

Atès que ambdues parts estan en condicions de formalitzar un conveni de 
col·laboració i cooperació interadministrativa que reguli l’esmentada col·laboració, de 
conformitat amb el que estableixen, entre d’altres, els articles 303 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i  serveis dels ens locals.  

ormitat amb allò que disposen tant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (LBRL) com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), així 
com d’altra normativa sectorial d’aplicació.   

Atès que, en data 23 de juny de 2017, la Comissió Informativa del Ple de l’Ajuntament 
de Mieres ha informat favorablement la proposta de conveni.  

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en el seu article 17 determina que 
són funcions dels serveis socials bàsics “impulsar projectes comunitaris i programes 
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A LA SUPERVISIÓ, DIRECCIÓ I ANÀLISI DEL PROCÉS DE P ARTICIPACIÓ 

La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de 

Amb aquesta voluntat l’Ajuntament va aprovar definitivament mitjançant el Ple 
ent de participació popular per fer un 

pas decidit cap a una democràcia participativa. La voluntat és que la implicació dels 
mierencs i mierenques en la política municipal no es limiti a l’elecció d’uns 

això que des de Mieres es vol 
sigui el conjunt del poble els que prengui les 

En aquesta línia, l’Ajuntament aprova anualment el Pla Anual de Participació que 
ulat als pressupostos participatius. Per aquest 2017 s’ha 

contemplat, de la mateixa manera que l’any anterior, una partida pressupostària per 

aquest any i com a 
novetat, s'ha pensat en la supervisió, direcció i anàlisi d'un tècnic de participació 
popular que permeti dirigir i tutelar el procés participatiu, així com avaluar-ho, 

la, mitjançant conveni, al Consell Comarcal 
de la Garrotxa, a fi que es pugui prestar mitjançant el personal tècnic adscrit al 

ar un conveni de 
col·laboració i cooperació interadministrativa que reguli l’esmentada col·laboració, de 
conformitat amb el que estableixen, entre d’altres, els articles 303 i següents del 

ormitat amb allò que disposen tant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (LBRL) com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), així 

Atès que, en data 23 de juny de 2017, la Comissió Informativa del Ple de l’Ajuntament 

de les bases de règim local (LBRL). 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en el seu article 17 determina que 
són funcions dels serveis socials bàsics “impulsar projectes comunitaris i programes 
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transversals, especialment els que cerquen la
persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc”.
 
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Cataluny
 
Els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i  serveis del
 
Articles 25.1.c) i 28.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Organització comarcal de Cataluny
 
Articles 107.4, 108.3, 109 i 112.2 de la Llei 26/1010 de 3 d'agost, de règim jurídic de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
Article 47 Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Articles 8, 14 i DA9a de la Llei 
la informació pública i bon govern
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriur
Garrotxa, en virtut del qual es regula la 
participació popular (pla anual de participació 2017)
 
2. Facultar a l’Alcalde per tal que subscrigui el conveni i formalitzi els documents 
necessaris per a l’execució del
 
3. Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi la publicació preceptiva 
del conveni de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/1010 de 3 
d'agost. 
 
4. Notificar aquests acords al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG), i al 
Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
5.  Fer públics els presents acords al Portal de Transparència i al Registre de convenis 
de la Generalitat. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor:     4 
Abstenció:  3 (CIU)
 
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL 
D’INFANTS DEL POBLE DE MIERES.   
 
Antecedents 
 
Proposta relativa a l’expedient d’aprovació inicial del Reglament que regula el 
d’Infants del poble de Mieres.    
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transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les 
persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc”.

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) 

Els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i  serveis del

Articles 25.1.c) i 28.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Organització comarcal de Catalunya. 

Articles 107.4, 108.3, 109 i 112.2 de la Llei 26/1010 de 3 d'agost, de règim jurídic de 
les administracions públiques de Catalunya.  

Article 47 Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Articles 8, 14 i DA9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.  

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

Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell Comarcal de la 
Garrotxa, en virtut del qual es regula la supervisió, direcció i anàlisi del procés de 
participació popular (pla anual de participació 2017).  

2. Facultar a l’Alcalde per tal que subscrigui el conveni i formalitzi els documents 
l’execució dels presents acords.  

3. Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi la publicació preceptiva 
del conveni de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/1010 de 3 

ds al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG), i al 
Consell Comarcal de la Garrotxa.   

5.  Fer públics els presents acords al Portal de Transparència i al Registre de convenis 

otmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:  

 (CUP-PA) 
3 (CIU) 

12. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL 
D’INFANTS DEL POBLE DE MIERES.    

Proposta relativa a l’expedient d’aprovació inicial del Reglament que regula el 
Mieres.     
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integració i la participació socials de les 
persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc”. 

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i  serveis dels ens locals.  

Articles 25.1.c) i 28.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
a.  

Articles 107.4, 108.3, 109 i 112.2 de la Llei 26/1010 de 3 d'agost, de règim jurídic de 

Article 47 Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.  

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

president, proposa al Ple l’adopció dels 

Consell Comarcal de la 
supervisió, direcció i anàlisi del procés de 

2. Facultar a l’Alcalde per tal que subscrigui el conveni i formalitzi els documents 

3. Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi la publicació preceptiva 
del conveni de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/1010 de 3 

ds al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG), i al 

5.  Fer públics els presents acords al Portal de Transparència i al Registre de convenis 

12. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL 

Proposta relativa a l’expedient d’aprovació inicial del Reglament que regula el Consell 
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La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de 
Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions. 

L’Ajuntament de Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. 
Entenem que la implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es 
pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per això 
que cal avançar cap a un nou model en el qu
prenguem les decisions clau en política municipal. 

Tal com diu la Carta de Ciutats educadores “... D’altra banda, l’infant i el jove han 
deixat de ser protagonistes passius de l
Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i 
considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit 
en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorg
tant, associar-se i participar d’acord al seu grau de maduresa”. 

L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, regula la possibilitat de creació
els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen 
l’establiment dels consells sectorials amb la fina
ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals. 

En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància 
i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participac
tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les 
administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a 
l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavo
l’àmbit veïnal i local. 

Amb aquesta finalitat  i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Mieres neix 
el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants al 
poble  i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar 
importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació 
democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític. 

En data 26 de juny de 201
Informativa General del Ple.
 
Fonaments de dret 
 
Articles 4.1.a i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Regulad
Local. 
 
Articles 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca
 
Articles 62 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:   
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La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de 
Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions.  

Ajuntament de Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. 
Entenem que la implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es 
pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per això 

cal avançar cap a un nou model en el qual sigui el conjunt del poble els que 
prenguem les decisions clau en política municipal.  

Tal com diu la Carta de Ciutats educadores “... D’altra banda, l’infant i el jove han 
deixat de ser protagonistes passius de la vida social i, per tant, de la ciutat. La 
Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i 
considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit 
en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar-los drets civils i polítics. Poden, per 

se i participar d’acord al seu grau de maduresa”.  

L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans de participació sectorial i 
els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen 
l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació dels 
ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals.  

En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància 
i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de l’infant i l’adolescent en 
tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les 
administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a 
l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en 

Amb aquesta finalitat  i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Mieres neix 
el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants al 

i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar 
importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació 
democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític.  

de 2017, la proposta ha estat informada per la Comissió 
Informativa General del Ple. 

Articles 4.1.a i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Articles 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Articles 62 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció dels 
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La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de 

Ajuntament de Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. 
Entenem que la implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es 
pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per això 

sigui el conjunt del poble els que 

Tal com diu la Carta de Ciutats educadores “... D’altra banda, l’infant i el jove han 
a vida social i, per tant, de la ciutat. La 

Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i 
considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit 

los drets civils i polítics. Poden, per 

L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim 
d’òrgans de participació sectorial i 

els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen 

litat de canalitzar la participació dels 

En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància 
ió de l’infant i l’adolescent en 

tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les 
administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a 

rir la convivència i la integració cultural en 

Amb aquesta finalitat  i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Mieres neix 
el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants al 

i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar 
importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació 

proposta ha estat informada per la Comissió 

ora de les Bases de Règim 

talunya 

Articles 62 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

president, proposa al Ple l’adopció dels 
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1. Aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants del poble, d’acord amb el text 
que es transcriu annex al present acord.  
 
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 i en el tauler d’anuncis de la corporació. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament. En el cas 
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre del 
Reglament del servei.  
   
3.   Comunicar aquests acords al  Consell d’Infants del poble de Mieres.   
 
4. Notificar els presents acords a
Generalitat de Catalunya, i a 
fefaent del text del Reglament, als efectes de la seva entrada en vigor tal com 
s'estableix a l’article 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local.
 
Annex: 
 
REGLAMENT DEL CONSELL D'INFANTS DEL POBLE DE MIERES

PREÀMBUL 

La participació popular, és una aposta estratègica i estructural de l'Ajuntament de 
Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions. 

Amb aquest reglament Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia 
participativa. La implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es 
pot limitar a l'elecció d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys. És per això 
que cal avançar cap a un nou model en què sigui el conjunt del poble els que 
prenguem les decisions clau en política municipal.

Tal com diu la Carta de Ciutats educadores “... D’altra banda, l’infant i el jove han 
deixat de ser protagonistes passius de la vida soc
Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i 
considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit 
en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar
tant, associar-se i participar d’acord al seu grau de maduresa”. 

L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans 
els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen 
l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de c
ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals. 

En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància 
i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de 
tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les 
administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a 
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1. Aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants del poble, d’acord amb el text 
que es transcriu annex al present acord.   

Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la 
l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de 

en el tauler d’anuncis de la corporació. 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
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre del 

3.   Comunicar aquests acords al  Consell d’Infants del poble de Mieres.   

ls presents acords a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, i a l'Administració de l'Estat, mitjançant còpia íntegra i 
fefaent del text del Reglament, als efectes de la seva entrada en vigor tal com 

e 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local. 

REGLAMENT DEL CONSELL D'INFANTS DEL POBLE DE MIERES  

La participació popular, és una aposta estratègica i estructural de l'Ajuntament de 
Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions.  

Amb aquest reglament Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia 
participativa. La implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es 
pot limitar a l'elecció d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys. És per això 

avançar cap a un nou model en què sigui el conjunt del poble els que 
prenguem les decisions clau en política municipal. 

Tal com diu la Carta de Ciutats educadores “... D’altra banda, l’infant i el jove han 
deixat de ser protagonistes passius de la vida social i, per tant, de la ciutat. La 
Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i 
considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit 
en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar-los drets civils i polítics. Poden, per 

se i participar d’acord al seu grau de maduresa”.  

L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans de participació sectorial i 
els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen 
l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació dels 
ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals.  

En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància 
i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de l’infant i l’adolescent en 
tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les 
administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a 
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1. Aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants del poble, d’acord amb el text 

Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la 
l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de 

en el tauler d’anuncis de la corporació. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat 

que es presentin al·legacions caldrà resoldre-les pel Ple.  
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre del 

3.   Comunicar aquests acords al  Consell d’Infants del poble de Mieres.    

la Direcció General d’Administració Local de la 
Estat, mitjançant còpia íntegra i 

fefaent del text del Reglament, als efectes de la seva entrada en vigor tal com 

 

La participació popular, és una aposta estratègica i estructural de l'Ajuntament de 

Amb aquest reglament Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia 
participativa. La implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es 
pot limitar a l'elecció d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys. És per això 

avançar cap a un nou model en què sigui el conjunt del poble els que 

Tal com diu la Carta de Ciutats educadores “... D’altra banda, l’infant i el jove han 
ial i, per tant, de la ciutat. La 

Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i 
considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit 

ts civils i polítics. Poden, per 

L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim 
de participació sectorial i 

els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen 

analitzar la participació dels 

En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància 
l’infant i l’adolescent en 

tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les 
administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a 
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l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la
l’àmbit veïnal i local. 

Amb aquesta finalitat  i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Mieres neix 
el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants al 
poble  i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar 
importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació 
democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític. 

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1  

El Consell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament del 
Govern municipal sobre qüestions d'interès general per al poble, entenent que el poble  
és un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits.

Article 2  

El Consell d'Infants té la 
Mieres.  

Article 3  

Les finalitats del Consell d'Infants són les que tot seguit s'assenyalen:

• Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la 
vida del poble. 

• Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
• Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que 

els interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
• Fer possible que els infants siguin subjectes acti
• Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant.

FUNCIONS 

Article 4  

Les principals funcions del Consell són:

• Treballar els temes que proposi el  mateix Consell dels Infants o aquells que 
siguin proposats per l’Ajuntament.

• Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi.
 

• Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes 
estrictament infantils, sinó tots els aspectes relacionats amb el poble.

• Presentar el treball desenvolupat i les propostes acordades a tots els membres 
del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta.

COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT
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l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en 

Amb aquesta finalitat  i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Mieres neix 
el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants al 

d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar 
importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació 
democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític.  

DISPOSICIONS GENERALS 

sell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament del 
Govern municipal sobre qüestions d'interès general per al poble, entenent que el poble  
és un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits. 

El Consell d'Infants té la seva seu a l'Ajuntament de Mieres,  c. del Curreró, 5 de 

Les finalitats del Consell d'Infants són les que tot seguit s'assenyalen: 

Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la 

ure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que 
els interessen alhora que aprenen els valors democràtics. 
Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant.

Les principals funcions del Consell són: 

Treballar els temes que proposi el  mateix Consell dels Infants o aquells que 
per l’Ajuntament. 

Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi.

Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes 
estrictament infantils, sinó tots els aspectes relacionats amb el poble.

ar el treball desenvolupat i les propostes acordades a tots els membres 
del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta.

COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT 
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convivència i la integració cultural en 

Amb aquesta finalitat  i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Mieres neix 
el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants al 

d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar 
importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació 

sell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament del 
Govern municipal sobre qüestions d'interès general per al poble, entenent que el poble  

seva seu a l'Ajuntament de Mieres,  c. del Curreró, 5 de 

Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la 

ure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. 
Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que 

us de la nostra societat. 
Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant. 

Treballar els temes que proposi el  mateix Consell dels Infants o aquells que 

Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi. 

Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes 
estrictament infantils, sinó tots els aspectes relacionats amb el poble. 

ar el treball desenvolupat i les propostes acordades a tots els membres 
del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta. 
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Article 5  

El Consell dels Infants està format per:

• Infants del poble d'edat
cursos de 1r a 6è de primària). 

• Un tècnic/a de dinamització comunitària 

Article 6  

El Consell dels Infants funcionarà a través del Plenari.

Sempre que es cregui necessari i convenient el Consell dels Infants podrà crear 
comissions de treball.  

Article 7  

El Consell dels Infants, cada any, serà l'encarregat d'escollir els seus representants de 
cara al consistori o altres espais on es calgui repr

Article 8  

Els representants seran els receptors de les demandes i propostes de tots els infants 
participants o del consistori municipal, les quals seran exposades en el plenari del 
consell. Un cop celebrat aquest plenari seran els encarregats de fer el retorn als 
agents implicats.  

Article 9  

Un membre del claustre del CEIP Finestres farà d’enllaç entre els infants de l'escola i  
el tècnic/a del projecte de  l'Ajuntament de Mieres. 

Article 10  

El Consell dels Infants elaborarà propostes que farà arribar a tots els me
consistori. Els acords que prengui el Consell dels Infants seran per consens. Si 
calgués arribar a una votació, només podran votar els infants.

Article 11  

El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, un cop durant el curs escolar
en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que el Govern municipal ho 
consideri oportú o a petició 1/3 dels membres del Consell dels Infants.

Article 12 

Un cop a l'any, se celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament de Mieres 
amb la totalitat del Consistori i els representants del Consell d'Infants, en què es 
presentarà les propostes del Consell dels Infants.

Article 13  

El Govern municipal donarà resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. 
Tanmateix, l'Ajuntament informarà i consultarà el Consell d'Infants en tots els temes 
que tinguin relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la v
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El Consell dels Infants està format per: 

Infants del poble d'edats compreses entre els 6 i els 12 anys (equivalents als 
de primària).  

Un tècnic/a de dinamització comunitària de l'Ajuntament de Mieres.

El Consell dels Infants funcionarà a través del Plenari. 

Sempre que es cregui necessari i convenient el Consell dels Infants podrà crear 

El Consell dels Infants, cada any, serà l'encarregat d'escollir els seus representants de 
cara al consistori o altres espais on es calgui representació.  

Els representants seran els receptors de les demandes i propostes de tots els infants 
participants o del consistori municipal, les quals seran exposades en el plenari del 
consell. Un cop celebrat aquest plenari seran els encarregats de fer el retorn als 

Un membre del claustre del CEIP Finestres farà d’enllaç entre els infants de l'escola i  
el tècnic/a del projecte de  l'Ajuntament de Mieres.  

El Consell dels Infants elaborarà propostes que farà arribar a tots els me
consistori. Els acords que prengui el Consell dels Infants seran per consens. Si 
calgués arribar a una votació, només podran votar els infants. 

El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, un cop durant el curs escolar
dinària i en sessió extraordinària sempre que el Govern municipal ho 

consideri oportú o a petició 1/3 dels membres del Consell dels Infants. 

Un cop a l'any, se celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament de Mieres 
el Consistori i els representants del Consell d'Infants, en què es 

presentarà les propostes del Consell dels Infants. 

El Govern municipal donarà resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. 
Tanmateix, l'Ajuntament informarà i consultarà el Consell d'Infants en tots els temes 
que tinguin relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la v
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s compreses entre els 6 i els 12 anys (equivalents als 

de l'Ajuntament de Mieres. 

Sempre que es cregui necessari i convenient el Consell dels Infants podrà crear 

El Consell dels Infants, cada any, serà l'encarregat d'escollir els seus representants de 

Els representants seran els receptors de les demandes i propostes de tots els infants 
participants o del consistori municipal, les quals seran exposades en el plenari del 
consell. Un cop celebrat aquest plenari seran els encarregats de fer el retorn als 

Un membre del claustre del CEIP Finestres farà d’enllaç entre els infants de l'escola i  

El Consell dels Infants elaborarà propostes que farà arribar a tots els membres del 
consistori. Els acords que prengui el Consell dels Infants seran per consens. Si 

El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, un cop durant el curs escolar 
dinària i en sessió extraordinària sempre que el Govern municipal ho 

 

Un cop a l'any, se celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament de Mieres 
el Consistori i els representants del Consell d'Infants, en què es 

El Govern municipal donarà resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. 
Tanmateix, l'Ajuntament informarà i consultarà el Consell d'Infants en tots els temes 
que tinguin relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la visió 
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dels infants pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les 
aportacions i demandes del Consell.

Article 14  

Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però 
sense vot, tècnics o persones
efectuar estudis específics.

Article 15  

Les tasques de coordinació i dinamització del Consell d'Infants del poble de Mieres  
s’assignen a l'Ajuntament de Mieres
deleguin. 

Article 16  

Tota l’activitat que vagi desenvolupant el Consell dels Infants es podrà seguir a la 
pàgina web de l'Ajuntament de Mieres, del CEIP Finestres o a través  d’altres canals 
comunicació locals. 

FINANÇAMENT 

Article 17  

Els pressupostos anuals de  l’Ajuntament de Mieres contemplaran una partida 
dedicada al Consell dels Infants, per tal que les despeses que se’n derivin estiguin 
cobertes.  

DISPOSICIONS FINALS 

Article 18  

L’Ajuntament de Mieres, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell dels Infants de 
Mieres, podrà modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la 
tramitació prèvia prevista legalment. 

Article 19  

En tot allò no indicat en aquest r
Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans 
col·legiats. 

Sotmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor:     4 
Abstenció:  3 (
 
 
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL M UNICIPI PER A 
L’ANY 2018. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de les dues festes locals del municipi per a l’any 201
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dels infants pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les 
aportacions i demandes del Consell. 

Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però 
sense vot, tècnics o persones especialistes per tractar de qüestions puntuals o per 
efectuar estudis específics. 

Les tasques de coordinació i dinamització del Consell d'Infants del poble de Mieres  
l'Ajuntament de Mieres través dels seus tècnics, o aquells en q

Tota l’activitat que vagi desenvolupant el Consell dels Infants es podrà seguir a la 
pàgina web de l'Ajuntament de Mieres, del CEIP Finestres o a través  d’altres canals 

uals de  l’Ajuntament de Mieres contemplaran una partida 
dedicada al Consell dels Infants, per tal que les despeses que se’n derivin estiguin 

L’Ajuntament de Mieres, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell dels Infants de 
Mieres, podrà modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la 
tramitació prèvia prevista legalment.  

En tot allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell dels 
Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans 

otmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:  

 (CUP-PA) 
3 (CIU) 

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

Identificació de l’expedient  

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

                       

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

dels infants pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les 

Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però 
especialistes per tractar de qüestions puntuals o per 

Les tasques de coordinació i dinamització del Consell d'Infants del poble de Mieres  
través dels seus tècnics, o aquells en qui 

Tota l’activitat que vagi desenvolupant el Consell dels Infants es podrà seguir a la 
pàgina web de l'Ajuntament de Mieres, del CEIP Finestres o a través  d’altres canals 

uals de  l’Ajuntament de Mieres contemplaran una partida 
dedicada al Consell dels Infants, per tal que les despeses que se’n derivin estiguin 

L’Ajuntament de Mieres, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell dels Infants de 
Mieres, podrà modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la 

eglament respecte al funcionament del Consell dels 
Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans 

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

Proposta relativa a l’aprovació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2018. 
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Antecedents  
 
L’escrit tramès pel Departament 
comuniquin les dates de les dues festes locals del municipi per a l’any 201
  
Fonaments de dret 
 
Article 46 del Reial Decret 2001/19
 
Decret 177/1980 de 3 d’octubre
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach
següent acord: 
 
1. Establir els dies 23 de març i 27 d’agost 
per a l’any 2018. 
 
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocup
 
 
La proposta és aprovada per 
 
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ VELL DE SANTA PAU 
LA CASICA.  
 
Antecedents 
 
La Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 2018
DOGC núm. 7389 de 13.06.2017. 
 
L’encàrrec als serveis tècnics del Consell Comarcal de la 
memòria valorada de l’obra Pavimentació del 
Can Blanc i la Casica de data 14.06.2017.
 
Fonaments de dret 
 
Articles 27, 36, 37, 38 i 40.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Article 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords: 

1.  Aprovar la memòria valorada de l’obra
Tram entre Can Blanc i la Casica
tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un pressupost d’execució de 
contracte de 49.961,38 € euros IVA incl
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L’escrit tramès pel Departament d’Empresa i Ocupació en el que sol·liciten que es 
comuniquin les dates de les dues festes locals del municipi per a l’any 201

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

Decret 177/1980 de 3 d’octubre 

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

23 de març i 27 d’agost com a festes locals del municipi de Mieres 

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

La proposta és aprovada per unanimitat.    

’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ VELL DE SANTA PAU – TRAM ENTRE CAN BLANC I 

La Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, publicada al 
DOGC núm. 7389 de 13.06.2017.  

L’encàrrec als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa de la redacció de
memòria valorada de l’obra Pavimentació del camí vell de Santa Pau 
Can Blanc i la Casica de data 14.06.2017.  

Articles 27, 36, 37, 38 i 40.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.   

Article 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
2/2003, de 28 d’abril. 

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

Aprovar la memòria valorada de l’obra Pavimentació del camí vell de Santa Pau 
Tram entre Can Blanc i la Casica amb referència 3015/17, redacta
tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un pressupost d’execució de 

€ euros IVA inclòs.  
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d’Empresa i Ocupació en el que sol·liciten que es 
comuniquin les dates de les dues festes locals del municipi per a l’any 2018. 

president, proposa al Ple l’adopció del 

com a festes locals del municipi de Mieres 

’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA 
TRAM ENTRE CAN BLANC I 

La Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions 
2020, publicada al 

Garrotxa de la redacció de la 
camí vell de Santa Pau – Tram entre 

Articles 27, 36, 37, 38 i 40.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Article 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 

president, proposa al Ple l’adopció dels 

camí vell de Santa Pau – 
, redactada pels serveis 

tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un pressupost d’execució de 
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2. Sotmetre els anteriors acords a informació pública pe
des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al 
BOP de Girona, i a la web municipal 
interessats podran examinar l'expedient i presentar
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver
reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb c
necessitat de cap altre acord.
 
El senyor Rovira pregunta si l’import del pressupost només és per 800 ml 
aproximadament. 
 
L’alcalde li respon que sí, però que si hi ha una baixa a l’import d’adjudicació 
possiblement es poden pavimen
 
La proposta és aprovada per 
 
15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVE NCIÓ PER A 
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
 
 
Antecedents 
 
L’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018
2020. 
  
La Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 2018
DOGC núm. 7389 de 13.06.2017. 
 
L’encàrrec als serveis tècnics del Consell Comarc
memòria valorada de l’obra Pavimentació del 
Can Blanc i la Casica de data 14

La memòria valorada de l’obra
Can Blanc i la Casica amb referència 
Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un pressupost d’execució de contracte de 
49.961,38 € euros IVA inclòs. 

El senyor Enric Domènech i Mallarach
dels següents ACORDS:   
 
1. Acollir-se a la convocatòria de 
públics locals per al període 2018
Santa Pau – Tram entre Can Blanc i la Casica

 
2. Comunicar el present acord al Departament de Governació
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 
La proposta és aprovada per 
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acords a informació pública pel termini d’un mes a comptar 
a publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al 

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

El senyor Rovira pregunta si l’import del pressupost només és per 800 ml 

L’alcalde li respon que sí, però que si hi ha una baixa a l’import d’adjudicació 
n pavimentar els 1.000 ml aproximats del tram del camí.

La proposta és aprovada per unanimitat.    

15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVE NCIÓ PER A 
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018

DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  

L’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018

La Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, publicada al 
DOGC núm. 7389 de 13.06.2017.  

L’encàrrec als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa de la redacció de
memòria valorada de l’obra Pavimentació del camí vell de Santa Pau 

de data 14.06.2017.  

a memòria valorada de l’obra Pavimentació del camí vell de Santa Pau 
amb referència 3015/17, redactada pels serveis tècnics del 

Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un pressupost d’execució de contracte de 
òs.  

Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al P
 

se a la convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins 
públics locals per al període 2018-2020, per a l’obra Pavimentació del 

Tram entre Can Blanc i la Casica, amb un import de 49.961,38 

. Comunicar el present acord al Departament de Governació, Administracions 
de la Generalitat de Catalunya. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    
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l termini d’un mes a comptar 
a publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al 

. Durant aquest termini els 
hi les reclamacions que creguin 

se formulat cap al·legació ni 
aràcter definitiu sense 

El senyor Rovira pregunta si l’import del pressupost només és per 800 ml 

L’alcalde li respon que sí, però que si hi ha una baixa a l’import d’adjudicació 
tar els 1.000 ml aproximats del tram del camí.  

15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVE NCIÓ PER A 
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018-2020 DEL 

, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 

L’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-

La Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions 
2020, publicada al 

al de la Garrotxa de la redacció de la 
camí vell de Santa Pau – Tram entre 

camí vell de Santa Pau – Tram entre 
pels serveis tècnics del 

Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un pressupost d’execució de contracte de 

president, proposa al Ple d'adopció 

la línia de subvencions per a inversions en camins 
Pavimentació del camí vell de 

b un import de 49.961,38 €. 

, Administracions 
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16.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA 
D’INDEPÈNCIA DLES PAÍSOS CATALANS.
 
Davant el context d’emergència nacional que viuen els Països Catalans, l’alcalde
president de l’Ajuntament de Mieres, proposa al Ple de la Corporació aprovar la 
següent moció-declaració: 
  
“Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, el del País Valencià, el de les 
Illes Balears i Pitïusses, i als representants institucionals dels territoris sota 
administració francesa, i en general a tots els seus grups parlamentaris, per tal que les 
diferents Cambres Catalanes assumeixin, de forma unilateral i a tots els efectes, la 
plena sobirania de la totalitat de la Nació Catalana, en la perspectiva de la constitució 
d’una república catalana lliure, independent, democràtica i social.
 
En la consulta popular cele
va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la 
independència de Catalunya, amb el 92,45% dels vots a favor  i amb una participació 
del 36,93% dels mierencs i mierenques ma
ens empeny a subscriure la present així com a
territori català lliure  on, a l’espera que els Parlaments de Catalans dictin la legislació 
legalment aplicable, la legislació i els 
forma provisional. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que 
pateixen els veïns i veïnes de Mieres i, per extensió, de tot el poble català com a 
conseqüència de la seva 
pirinenca dels Països Catalans, l’atur afecta 1.400.000 persones, el 20% de la població 
es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de 
desaparèixer i l’espoli fiscal supera els 20.000 milions. És, doncs, davant d’aquest 
context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos 
col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat 
espanyol i el seu model po
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les 
seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És 
un estat que es troba en 
temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb els 
diferents governs del territori català, causant així uns greus perjudicis al poble de 
català i posant en descrèdit in
deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible 
que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles 
per al bon funcionament dels governs autonòmics i dels ajuntaments. A més, ara 
s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans can
atemptarien, si es duen a terme, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia 
existència del món municipal 
ciutadania. 
 
Els Països Catalans han de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva 
llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i 
veïnes de Mieres, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi 
en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i 
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.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA 
D’INDEPÈNCIA DLES PAÍSOS CATALANS.  

Davant el context d’emergència nacional que viuen els Països Catalans, l’alcalde
president de l’Ajuntament de Mieres, proposa al Ple de la Corporació aprovar la 

 

adrecem al Parlament de Catalunya, el del País Valencià, el de les 
Illes Balears i Pitïusses, i als representants institucionals dels territoris sota 
administració francesa, i en general a tots els seus grups parlamentaris, per tal que les 

es Catalanes assumeixin, de forma unilateral i a tots els efectes, la 
plena sobirania de la totalitat de la Nació Catalana, en la perspectiva de la constitució 
d’una república catalana lliure, independent, democràtica i social. 

En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2009, el poble de Mieres 
va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la 
independència de Catalunya, amb el 92,45% dels vots a favor  i amb una participació 
del 36,93% dels mierencs i mierenques majors de 16 anys. Aquesta és la força que 
ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Mieres com a 

on, a l’espera que els Parlaments de Catalans dictin la legislació 
legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de 

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que 
pateixen els veïns i veïnes de Mieres i, per extensió, de tot el poble català com a 
conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol i Francès. Avui, la part sud
pirinenca dels Països Catalans, l’atur afecta 1.400.000 persones, el 20% de la població 
es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de 

fiscal supera els 20.000 milions. És, doncs, davant d’aquest 
context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos 
col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat 
espanyol i el seu model polític han demostrat la seva incapacitat per a administrar els 
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les 
seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És 
un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix 
temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb els 
diferents governs del territori català, causant així uns greus perjudicis al poble de 
català i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de 
deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible 
que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles 

ment dels governs autonòmics i dels ajuntaments. A més, ara 
s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans can

s duen a terme, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia 
existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la 

Els Països Catalans han de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva 
llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de diàleg.

aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i 
veïnes de Mieres, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi 
en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i 

                       

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ 

Davant el context d’emergència nacional que viuen els Països Catalans, l’alcalde-
president de l’Ajuntament de Mieres, proposa al Ple de la Corporació aprovar la 

adrecem al Parlament de Catalunya, el del País Valencià, el de les 
Illes Balears i Pitïusses, i als representants institucionals dels territoris sota 
administració francesa, i en general a tots els seus grups parlamentaris, per tal que les 

es Catalanes assumeixin, de forma unilateral i a tots els efectes, la 
plena sobirania de la totalitat de la Nació Catalana, en la perspectiva de la constitució 

13 de desembre de 2009, el poble de Mieres 
va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la 
independència de Catalunya, amb el 92,45% dels vots a favor  i amb una participació 

jors de 16 anys. Aquesta és la força que 
declarar el municipi de Mieres com a 

on, a l’espera que els Parlaments de Catalans dictin la legislació 
reglaments d’abast espanyol seran vigents de 

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que 
pateixen els veïns i veïnes de Mieres i, per extensió, de tot el poble català com a 

pertinença a l’Estat Espanyol i Francès. Avui, la part sud-
pirinenca dels Països Catalans, l’atur afecta 1.400.000 persones, el 20% de la població 
es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de 

fiscal supera els 20.000 milions. És, doncs, davant d’aquest 
context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos 
col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat 

lític han demostrat la seva incapacitat per a administrar els 
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les 
seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És 

fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix 
temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb els 
diferents governs del territori català, causant així uns greus perjudicis al poble de 

ternacional les seves institucions. Aquesta conducta de 
deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible 
que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles 

ment dels governs autonòmics i dels ajuntaments. A més, ara 
s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que 

s duen a terme, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia 
català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la 

Els Països Catalans han de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva 
llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de diàleg. 

aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i 
veïnes de Mieres, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi 
en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i 
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en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que 
aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens 
està tocant viure. 
 
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:
 
1r) Que els diferents governs dels territoris catalans,  sotmetin a votació la declaració 
unilateral de sobirania dels Països Catalans en el termini més breu possible i, si escau, 
convoqui un referèndum sobre la independència.
 
2n) Sotmetre a la consideració dels difere
necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la 
creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una 
hisenda pròpia i d’un banc nacional des del 
finançament dels serveis i institucions públics, l’embargament de totes les propietats 
de l’estat espanyol i francès dins els territoris catalans, la nacionalització de tots els 
serveis,  inclosos el d’abastament d’ai
la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia català sense 
ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés 
d’independència i l’obertura de neg
resolució de la fase de transició cap al nou estat català.
 
3r) Que els diferents governs dels territoris catalans acordin, amb caràcter immediat 
les mesures que cregui convenients i que ordeni la transició fi
de l’estat català i, en especial, les següents:
 
- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 
l’estelada. 
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicia
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública 
o acadèmica catalana. 
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per 
a realitzar llurs funcions dins dels territoris d
- Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre i el 6 de desembre com a 
dies laborables. I com a festius els dies 
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions in
si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.
- Que treballin per tal que la independència no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la 
nació sencera, sinó que el nou estat català tindrà entre els seus objectius 
reunificació política dels Països Catalans.
 
4t) Que aquesta declaració es posi en coneixement del President de la Generalitat de 
Catalunya i Valenciana, el President del Govern Balear i el President del Govern 
Espanyol, als diferents Grups Parl
Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits.
 
5è) Des de Mieres, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per 
tal que s’imposi una resolució democràtic
pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
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increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que 
aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens 

En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM: 

ferents governs dels territoris catalans,  sotmetin a votació la declaració 
unilateral de sobirania dels Països Catalans en el termini més breu possible i, si escau, 
convoqui un referèndum sobre la independència. 

2n) Sotmetre a la consideració dels diferents governs dels territoris catalans la 
necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la 
creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una 
hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el 
finançament dels serveis i institucions públics, l’embargament de totes les propietats 
de l’estat espanyol i francès dins els territoris catalans, la nacionalització de tots els 
serveis,  inclosos el d’abastament d’aigua, el de producció i comercialització d’energia,  
la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia català sense 
ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés 
d’independència i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona 
resolució de la fase de transició cap al nou estat català. 

3r) Que els diferents governs dels territoris catalans acordin, amb caràcter immediat 
les mesures que cregui convenients i que ordeni la transició fins a la constitució formal 
de l’estat català i, en especial, les següents: 

Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 

Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicia
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública 

Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per 
a realitzar llurs funcions dins dels territoris de catalans mentre se’n negocia la retirada.

Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre i el 6 de desembre com a 
dies laborables. I com a festius els dies 23 d’abril i 9 d’octubre. 

Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals que s’escaiguin, 
si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 

Que treballin per tal que la independència no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la 
nació sencera, sinó que el nou estat català tindrà entre els seus objectius 

Països Catalans. 

4t) Que aquesta declaració es posi en coneixement del President de la Generalitat de 
Catalunya i Valenciana, el President del Govern Balear i el President del Govern 
Espanyol, als diferents Grups Parlamentaris i a l’Associació de Municipis per la 
Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits.

5è) Des de Mieres, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per 
tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la 
pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
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increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que 
aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens 

ferents governs dels territoris catalans,  sotmetin a votació la declaració 
unilateral de sobirania dels Països Catalans en el termini més breu possible i, si escau, 

nts governs dels territoris catalans la 
necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la 
creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una 

qual es gestionin el règim fiscal i el 
finançament dels serveis i institucions públics, l’embargament de totes les propietats 
de l’estat espanyol i francès dins els territoris catalans, la nacionalització de tots els 

gua, el de producció i comercialització d’energia,  
la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia català sense 
ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés 

ociacions amb el Govern Espanyol per a la bona 

3r) Que els diferents governs dels territoris catalans acordin, amb caràcter immediat 
ns a la constitució formal 

Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 

Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública 

Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per 
e catalans mentre se’n negocia la retirada. 

Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre i el 6 de desembre com a 

ternacionals que s’escaiguin, 

Que treballin per tal que la independència no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la 
nació sencera, sinó que el nou estat català tindrà entre els seus objectius assolir la 

4t) Que aquesta declaració es posi en coneixement del President de la Generalitat de 
Catalunya i Valenciana, el President del Govern Balear i el President del Govern 

amentaris i a l’Associació de Municipis per la 
Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits. 

5è) Des de Mieres, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per 
a dels conflictes i s’avanci en els ideals de la 

pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món. 



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

6è) I finalment el ple de l’Ajuntament de Mieres declara, a afectes administratius, el dia 
12 d’octubre i el 6 de desembre c
d’abril i el 9 d’octubre.” 
 
La proposta és aprovada per 
 
17.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D ’UN 
PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES.
 
Exposició de motius 
 
Les violències de l’heteropatriarcat es manifesten en l’entramat de relacions socials i 
personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en 
són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de f
i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la 
població, doncs estan normalitzades i legitimades pel context. Les drogues, l’alcohol, 
el desfogament i cert descontrol mai haurien de ser motiu ni excusa per a pe
cap tipus d’agressió. 
 
Les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les masculinitats 
heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i diverses: 
comentaris ofensius i degradants per part d’un home
insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions 
físiques, … un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, 
vulneren la seva integritat física i emocional.
 
Les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de violència 
masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de 
gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels 
ciutadans tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que 
s’encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la festa major del 
poble. 
 
Per tots aquests motius, l’alcalde
de la Corporació l’adopció 
 
1. L’elaboració d’un Protocol contra les agressions 
implicant a totes les entitats, col·lectius i professionals de l’àmbit de prevenció i lluita 
contra les violències sexistes i que s’ex
Aquest protocol ha d’incorporar:
 
. Actuacions i procediments davant una agressió sexista.
. Formació adreçada a totes les persones organitzadores de les festes sobre el 
Protocol i com actuar preventivament i en cas d’agressió. 
. Informació i sensibilització sobre les violències masclistes a les entitats implicades a 
la Comissió de Festes. 
 
2. La creació d’una campanya comunicativa perquè la Festa Major estigui lliure 
d’actituds sexistes i discriminatòries, que contempli accions com ara:
 
. L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions 
sexistes. (Exemple: “NO és NO. Per unes festes lliures de sexisme”).
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6è) I finalment el ple de l’Ajuntament de Mieres declara, a afectes administratius, el dia 
12 d’octubre i el 6 de desembre com a dies laborables. I com a festius els dies 23 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D ’UN 
PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES.  

Les violències de l’heteropatriarcat es manifesten en l’entramat de relacions socials i 
personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en 
són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de f
i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la 
població, doncs estan normalitzades i legitimades pel context. Les drogues, l’alcohol, 
el desfogament i cert descontrol mai haurien de ser motiu ni excusa per a pe

Les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les masculinitats 
heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i diverses: 
comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no desitjats, 
insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions 
físiques, … un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, 
vulneren la seva integritat física i emocional. 

cions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de violència 
masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de 
gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels 

n paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que 
s’encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la festa major del 

l’alcalde-president de l’Ajuntament de Mieres proposa al Ple 
 dels següents acords: 

1. L’elaboració d’un Protocol contra les agressions sexistes de forma participativa, 
implicant a totes les entitats, col·lectius i professionals de l’àmbit de prevenció i lluita 
contra les violències sexistes i que s’executi a partir de la Festa Major del 201
Aquest protocol ha d’incorporar: 

. Actuacions i procediments davant una agressió sexista. 

. Formació adreçada a totes les persones organitzadores de les festes sobre el 
Protocol i com actuar preventivament i en cas d’agressió.  
. Informació i sensibilització sobre les violències masclistes a les entitats implicades a 

La creació d’una campanya comunicativa perquè la Festa Major estigui lliure 
d’actituds sexistes i discriminatòries, que contempli accions com ara: 

. L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions 
s NO. Per unes festes lliures de sexisme”). 
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6è) I finalment el ple de l’Ajuntament de Mieres declara, a afectes administratius, el dia 
om a dies laborables. I com a festius els dies 23 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D ’UN 

Les violències de l’heteropatriarcat es manifesten en l’entramat de relacions socials i 
personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en 
són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa 
i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la 
població, doncs estan normalitzades i legitimades pel context. Les drogues, l’alcohol, 
el desfogament i cert descontrol mai haurien de ser motiu ni excusa per a permetre 

Les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les masculinitats 
heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i diverses: 

piropos”) no desitjats, 
insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions 
físiques, … un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, 

cions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de violència 
masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de 
gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels 

n paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que 
s’encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la festa major del 

president de l’Ajuntament de Mieres proposa al Ple 

de forma participativa, 
implicant a totes les entitats, col·lectius i professionals de l’àmbit de prevenció i lluita 

ecuti a partir de la Festa Major del 2018. 

. Formació adreçada a totes les persones organitzadores de les festes sobre el 

. Informació i sensibilització sobre les violències masclistes a les entitats implicades a 

La creació d’una campanya comunicativa perquè la Festa Major estigui lliure 

. L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions 
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. El llançament d’un “hastag” a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el lema triat per 
la campanya. 
 
3. La incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i 
l’elaboració de la programació 
 
4. Traslladar aquest acord a la Comissió de Festes, al conjunt d'entitats socials, 
veïnals i de dones del poble,
el desenvolupament d’esdeveniments d’oci o 
 
La proposta és aprovada per 
 
18.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN RELACIÓ A LA RE TIRADA DE 
PUBLICITAT SEXISTA I LA NO COL·LABORACIÓ EN ESPONSO RITZACIÓ AMB 
EMPRESES QUE FACIN ÚS D’AQUEST TIPUS DE PUBLICITAT.  
 
Malgrat la lluita, organitzada o no, que les dones venim fent durant les últimes dècades 
en exigència els nostres drets, vivim encara en una societat sexista i heteropatriarcal. 
El sexisme és present a tots els àmbits i les relacions de la nostra vida, mal
hi hagi una percepció i identificació directa. 
 
Avui en dia, malauradament, encara seguim parlant d'assassinats. 
 
Dies com el 25 de novembre Dia contra les violències masclistes contra l
de març Dia de les dones treballadores, 17 d
transfòbia  s'evitarien si fóssim conscients de l'existència d'actituds masclistes i 
sexistes en el nostre dia a dia; els micro
equivocades, si seguim pensant que s'ha arribat a
equivocades si abaixem la guàrdia i no mantenim els mecanismes, mesures i accions 
per tal de fer front aquest comportament heteronormatiu, i com a conseqüència, 
heteropatriarcal. 
 
La publicitat és un dels espais de transmissió i reproducció d'aquests models. Aquest 
mitjà, els espais publicitaris, instauren directament i indirecta, conscientment o 
inconscient, en les nostres ments i d’una forma molt ràpida a través, d’eslògans i 
d’imatges que consumim a cada instant i sense adonar
i la transmetem de generació a generació, i d'aquesta manera continuem i contribuïm 
alimentar l'heteropatriarcat. 
 
Atès que les institucions públiques, entre elles els ajuntame
vetllar pels drets del conjunt de la ciutadania. 
 
Atès que l'Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també sobirà 
pel que fa a les seves campanyes informatives i/o publicitàries.
 
Atès que la LLEI 17/2015, del
especifica en l'Article 25, sobre Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i 
la comunicació, en el seu punt 4:
 

“Es prohibeixen la realització, l'emissió i l'exhibició d’anuncis publicitaris
presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del 
sexe, o com a mers objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la 
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. El llançament d’un “hastag” a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el lema triat per 

3. La incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i 
l’elaboració de la programació de la Festa Major. 

Traslladar aquest acord a la Comissió de Festes, al conjunt d'entitats socials, 
de dones del poble, així com a les entitats i els promotors privats implicats en 

el desenvolupament d’esdeveniments d’oci o festius al poble. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN RELACIÓ A LA RE TIRADA DE 
PUBLICITAT SEXISTA I LA NO COL·LABORACIÓ EN ESPONSO RITZACIÓ AMB 
EMPRESES QUE FACIN ÚS D’AQUEST TIPUS DE PUBLICITAT.   

Malgrat la lluita, organitzada o no, que les dones venim fent durant les últimes dècades 
en exigència els nostres drets, vivim encara en una societat sexista i heteropatriarcal. 
El sexisme és present a tots els àmbits i les relacions de la nostra vida, mal
hi hagi una percepció i identificació directa.  

Avui en dia, malauradament, encara seguim parlant d'assassinats.  

Dies com el 25 de novembre Dia contra les violències masclistes contra l
de març Dia de les dones treballadores, 17 de maig Dia contra l’homofòbia i la 
transfòbia  s'evitarien si fóssim conscients de l'existència d'actituds masclistes i 
sexistes en el nostre dia a dia; els micro-masclisme, la publicitat, etc. Encara estem 
equivocades, si seguim pensant que s'ha arribat a la igualtat real i seguim estant 

baixem la guàrdia i no mantenim els mecanismes, mesures i accions 
per tal de fer front aquest comportament heteronormatiu, i com a conseqüència, 

La publicitat és un dels espais de transmissió i reproducció d'aquests models. Aquest 
mitjà, els espais publicitaris, instauren directament i indirecta, conscientment o 
inconscient, en les nostres ments i d’una forma molt ràpida a través, d’eslògans i 

atges que consumim a cada instant i sense adonar-nos. La percebem, la integrem 
i la transmetem de generació a generació, i d'aquesta manera continuem i contribuïm 
alimentar l'heteropatriarcat.  

Atès que les institucions públiques, entre elles els ajuntaments, tenen per objectiu 
vetllar pels drets del conjunt de la ciutadania.  

Atès que l'Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també sobirà 
pel que fa a les seves campanyes informatives i/o publicitàries. 

LLEI 17/2015, del  21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes,  
especifica en l'Article 25, sobre Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i 
la comunicació, en el seu punt 4: 

“Es prohibeixen la realització, l'emissió i l'exhibició d’anuncis publicitaris
presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del 
sexe, o com a mers objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la 
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. El llançament d’un “hastag” a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el lema triat per 

3. La incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i 

Traslladar aquest acord a la Comissió de Festes, al conjunt d'entitats socials, 
així com a les entitats i els promotors privats implicats en 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN RELACIÓ A LA RE TIRADA DE 
PUBLICITAT SEXISTA I LA NO COL·LABORACIÓ EN ESPONSO RITZACIÓ AMB 

Malgrat la lluita, organitzada o no, que les dones venim fent durant les últimes dècades 
en exigència els nostres drets, vivim encara en una societat sexista i heteropatriarcal. 
El sexisme és present a tots els àmbits i les relacions de la nostra vida, malgrat que no 

Dies com el 25 de novembre Dia contra les violències masclistes contra les dones, 8 
e maig Dia contra l’homofòbia i la 

transfòbia  s'evitarien si fóssim conscients de l'existència d'actituds masclistes i 
etc. Encara estem 

la igualtat real i seguim estant 
baixem la guàrdia i no mantenim els mecanismes, mesures i accions 

per tal de fer front aquest comportament heteronormatiu, i com a conseqüència, 

La publicitat és un dels espais de transmissió i reproducció d'aquests models. Aquest 
mitjà, els espais publicitaris, instauren directament i indirecta, conscientment o 
inconscient, en les nostres ments i d’una forma molt ràpida a través, d’eslògans i 

nos. La percebem, la integrem 
i la transmetem de generació a generació, i d'aquesta manera continuem i contribuïm 

nts, tenen per objectiu 

Atès que l'Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també sobirà 

21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes,  
especifica en l'Article 25, sobre Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i 

“Es prohibeixen la realització, l'emissió i l'exhibició d’anuncis publicitaris que 
presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del 
sexe, o com a mers objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la 
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violència contra les dones o incitin a practicar
consideren publicitat il·lícita, de conformitat amb el que estableix la legislació 
general de publicitat i de comunicació institucional.”

 
Per tot això, l’alcalde-president de l’Ajuntament de Mieres proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords:
 
1. Creació d’una comissió amb un membre de cada grup municipal, per tal que 
elaborin una Ordenança de publicitat municipal, tenint en compte el decàleg de bones 
pràctiques, per una publicitat no sexista. 
 
2. Que l'Ajuntament habiliti a través de mètodes 
que la ciutadania pugui denunciar casos de publicitat sexista.
 
3. Donar un marge de 3 a 6 mesos després de l’aprovació d’aquesta moció abans de 
retirar qualsevol col·laboració econòmica amb aquelles empreses que fac
publicitat sexista en espais públics.
 
La proposta és aprovada per 
 
19.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER UN POBLE 
DESMILITARITZAT I A FAVOR DE LA CULTURA DE LA PAU. 
 

Exposició de motius  

Tots els països en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de 
seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que 
els afecten. La creació de la República esdevindrà una oportunitat històrica per
plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot, de model per 
a altres pobles de l’entorn. 

Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 
dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre 
maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals 
del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions 
Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat c
de pau. Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, 
en realitats com el moviment de Pau i Treva al segle XI, el Consolat de Mar o les Corts 
Catalanes. En les darreres dècades, s’han ma
l’Assemblea de Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per 
Lluís M. Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions 
pacífiques, com Volem l’Estatut de 1977, C
Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra 
d’Iraq el 2003, pel Dret de Decidir el 2006, contra la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut el 2010, els centenars de consultes
independència o les manifestacions independentistes dels últims cinc anys. 

El poble català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per a la seva 
afirmació nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i
identitats. El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els 
valors del diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com 
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violència contra les dones o incitin a practicar-la. Aquest tipus d’anuncis es 
ren publicitat il·lícita, de conformitat amb el que estableix la legislació 

general de publicitat i de comunicació institucional.” 

president de l’Ajuntament de Mieres proposa al Ple de la 
ció l’adopció dels següents acords: 

1. Creació d’una comissió amb un membre de cada grup municipal, per tal que 
elaborin una Ordenança de publicitat municipal, tenint en compte el decàleg de bones 
pràctiques, per una publicitat no sexista.  

2. Que l'Ajuntament habiliti a través de mètodes telemàtics i presencials canals per tal 
que la ciutadania pugui denunciar casos de publicitat sexista. 

3. Donar un marge de 3 a 6 mesos després de l’aprovació d’aquesta moció abans de 
retirar qualsevol col·laboració econòmica amb aquelles empreses que fac
publicitat sexista en espais públics.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER UN POBLE 
DESMILITARITZAT I A FAVOR DE LA CULTURA DE LA PAU.  

Tots els països en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de 
seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que 
els afecten. La creació de la República esdevindrà una oportunitat històrica per
plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot, de model per 
a altres pobles de l’entorn.  

Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 
dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de 
maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals 
del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions 
Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya com a nació 
de pau. Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, 
en realitats com el moviment de Pau i Treva al segle XI, el Consolat de Mar o les Corts 
Catalanes. En les darreres dècades, s’han mantingut en la lluita no
l’Assemblea de Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per 
Lluís M. Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions 
pacífiques, com Volem l’Estatut de 1977, Campanya del No a l’OTAN en el 
Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra 
d’Iraq el 2003, pel Dret de Decidir el 2006, contra la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut el 2010, els centenars de consultes
independència o les manifestacions independentistes dels últims cinc anys. 

El poble català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per a la seva 
afirmació nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i
identitats. El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els 
valors del diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com 
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la. Aquest tipus d’anuncis es 
ren publicitat il·lícita, de conformitat amb el que estableix la legislació 

president de l’Ajuntament de Mieres proposa al Ple de la 

1. Creació d’una comissió amb un membre de cada grup municipal, per tal que 
elaborin una Ordenança de publicitat municipal, tenint en compte el decàleg de bones 

telemàtics i presencials canals per tal 

3. Donar un marge de 3 a 6 mesos després de l’aprovació d’aquesta moció abans de 
retirar qualsevol col·laboració econòmica amb aquelles empreses que facin ús de la 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER UN POBLE 

Tots els països en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de 
seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que 
els afecten. La creació de la República esdevindrà una oportunitat històrica per 
plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot, de model per 

Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 
els pobles. Això s’ha palesat sovint de 

maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals 
del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions 

atalana i la de Catalunya com a nació 
de pau. Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, 
en realitats com el moviment de Pau i Treva al segle XI, el Consolat de Mar o les Corts 

ntingut en la lluita no-violenta de 
l’Assemblea de Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per 
Lluís M. Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions 

ampanya del No a l’OTAN en el 
Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra 
d’Iraq el 2003, pel Dret de Decidir el 2006, contra la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut el 2010, els centenars de consultes sobre la 
independència o les manifestacions independentistes dels últims cinc anys.  

El poble català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per a la seva 
afirmació nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i 
identitats. El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els 
valors del diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com 
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a propis. Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir 
aquests valors que prefiguren els fonaments i les característiques del nou país. 

El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003, durant l’aprovació de la Llei de 
Foment de la Pau: “Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la 
guerra i en el compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la 
pràctica de la no-violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels 
infants; la promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció 
dels desequilibris econòmics i socials fins a e
seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de 
les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de dre
oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; 
xenofòbia i dels actes d’intolerància. 

Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat 
internacionals. Des d’expressions de la 
fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de consciència al servei militar, la 
insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar 
als països impulsors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una 
societat en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de 
substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de 
juliol, de foment de pau).”  

Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 
nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre 
d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 2015)
En els últims mesos hem vist que les polèmiques relacionades amb la presència de 
forces i equips militars eren notícia en reiterades ocasions dins la província de Girona: 

1. Augment del 50% en activitats programades pel Ministeri de Defensa en 
motiu del 12 d’Octubre i el Dia de les FFAA del 2016

2. Polèmiques amb explosions d’artilleria als voltants de la base de Sant 
Climent Sescebes 

3. Les maniobres dutes a terme aquest 20 de Febrer de forma unilateral i sense 
permís dels Ajuntaments als termes municip

4. La presència de l’exèrcit dins l’ExpoJove a Girona d’enguany

5. La presència de l’exèrcit al Saló de la Infància i l’Ensenyament

6. I no cal anar tan lluny, aquest estiu la zona recreativa de Sadernes va ser 
notícia a molts mitjan
que estava duent a terme maniobres.

Tots aquests fets han fet ressorgir la ferma convicció a favor de la cultura de la Pau i 
per la desmilitarització que tants cops ha mobilitzat al nostre poble, i 
l’Ajuntament de Mieres hem de donar resposta. 

A nivell institucional els ajuntaments poden adoptar diferents mesures a favor de la 
cultura de la Pau i per la desmilitarització del seu entorn. L
promoure un decàleg de 25 PROPOSTES PER PROMOURE LA CULTURA DE PAU, 
LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES I EL DESARMAMENT DES DELS 
AJUNTAMENTS, agrupades en 4 grups: 
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a propis. Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir 
quests valors que prefiguren els fonaments i les característiques del nou país. 

El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003, durant l’aprovació de la Llei de 
Foment de la Pau: “Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la 

i en el compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la 
violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels 

infants; la promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció 
s desequilibris econòmics i socials fins a erradicar la pobresa; la construcció de la 

seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de 
les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de dre
oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; 
xenofòbia i dels actes d’intolerància.  

Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat 
internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts conflictes i crisis, 
fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de consciència al servei militar, la 
insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar 

capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una 
societat en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de 
substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de 

 

Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 
nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre 
d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 2015)
En els últims mesos hem vist que les polèmiques relacionades amb la presència de 
forces i equips militars eren notícia en reiterades ocasions dins la província de Girona: 

1. Augment del 50% en activitats programades pel Ministeri de Defensa en 
12 d’Octubre i el Dia de les FFAA del 2016 

2. Polèmiques amb explosions d’artilleria als voltants de la base de Sant 

3. Les maniobres dutes a terme aquest 20 de Febrer de forma unilateral i sense 
permís dels Ajuntaments als termes municipals de Girona i Celrà.

4. La presència de l’exèrcit dins l’ExpoJove a Girona d’enguany 

5. La presència de l’exèrcit al Saló de la Infància i l’Ensenyament

6. I no cal anar tan lluny, aquest estiu la zona recreativa de Sadernes va ser 
cia a molts mitjans per la sorpresa que va causar la presència de l’exèrcit 

que estava duent a terme maniobres. 

Tots aquests fets han fet ressorgir la ferma convicció a favor de la cultura de la Pau i 
per la desmilitarització que tants cops ha mobilitzat al nostre poble, i 

hem de donar resposta.  

A nivell institucional els ajuntaments poden adoptar diferents mesures a favor de la 
cultura de la Pau i per la desmilitarització del seu entorn. L’ONG Fundipau va publicar i 

de 25 PROPOSTES PER PROMOURE LA CULTURA DE PAU, 
LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES I EL DESARMAMENT DES DELS 
AJUNTAMENTS, agrupades en 4 grups:  
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a propis. Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir 
quests valors que prefiguren els fonaments i les característiques del nou país.  

El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003, durant l’aprovació de la Llei de 
Foment de la Pau: “Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la 

i en el compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la 
violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels 

infants; la promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció 
radicar la pobresa; la construcció de la 

seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de 
les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i 
oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; 

Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat 
solidaritat concretes en molts conflictes i crisis, 

fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de consciència al servei militar, la 
insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar 

capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una 
societat en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de 
substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de 

Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 
nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre 
d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 2015). 
En els últims mesos hem vist que les polèmiques relacionades amb la presència de 
forces i equips militars eren notícia en reiterades ocasions dins la província de Girona:  

1. Augment del 50% en activitats programades pel Ministeri de Defensa en 

2. Polèmiques amb explosions d’artilleria als voltants de la base de Sant 

3. Les maniobres dutes a terme aquest 20 de Febrer de forma unilateral i sense 
als de Girona i Celrà. 

 

5. La presència de l’exèrcit al Saló de la Infància i l’Ensenyament 

6. I no cal anar tan lluny, aquest estiu la zona recreativa de Sadernes va ser 
s per la sorpresa que va causar la presència de l’exèrcit 

Tots aquests fets han fet ressorgir la ferma convicció a favor de la cultura de la Pau i 
per la desmilitarització que tants cops ha mobilitzat al nostre poble, i des del Ple de 

A nivell institucional els ajuntaments poden adoptar diferents mesures a favor de la 
ONG Fundipau va publicar i 

de 25 PROPOSTES PER PROMOURE LA CULTURA DE PAU, 
LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES I EL DESARMAMENT DES DELS 
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1. Promoció de la cultura de pau i la no

2. Resolució pacífica dels conflictes al municipi. Polít

3. Per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament globals

4. Per uns municipis desmilitaritzats i desarmats.

 
Per tots aquests motius exposats, 
proposa al Ple de la Corpor

A) PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE LA PAU I LA NO

1. Difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a través dels 
mitjans de comunicació municipals, donant suport a activitats de grups locals i 
elaborant un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure els valors de 
la cultura de pau i la no-violència.
2. Adquirir publicacions sobre temes de pau per a les biblioteques i centres de 
documentació municipals, obrint
recursos per la pau. 
3. Fomentar la tasca d'educació per la pau a les escoles, tot oferint recursos per a 
l’alumnat i facilitant la formació específica en pau i drets humans per al professorat.
4. Batejar carrers de la ciutat a
compromís en el treball per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament, tant 
homes com dones. 
5. Pressupostar una aportació econòmica específica per a programes, projectes i 
activitats de promoció de la 
6. Que la cultura de pau esdevingui un eix transversal de les diferents polítiques 
desenvolupades per l'ajuntament, potenciant espais de trobada interdepartamental 
dins el consistori per tal d'actuar de ma
des del municipi. 

B) RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES AL MUNICIPI. POLÍTIQUES PER LA 
PAU LOCAL  

1. Desenvolupar accions i polítiques a favor del respecte a la diversitat i en contra de 
tota discriminació per origen, gènere, opció sexual o creença.
2. Afavorir polítiques d'acollida i inclusió de la immigració que evitin la seva marginació.
3. Portar a terme cursos de formació adreçats als policies municipals en temes de 
mediació i resolució de conflictes, així
4. Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi.
5. En general, obrir espais de participació ciutadana en la deliberació, reflexió i presa 
de decisions municipal. 

C) PER LA PAU, LA RESOLUCIÓ 

1. Posicionar-se en contra de la participació de l’Estat en guerres i accions militars i 
reclamar vies pacífiques de solució dels conflictes.
2. Ajudar i acollir als refugiats i desertors de països que pateixin un con
3. Participar activament en les xarxes de municipis europees i mundials que aposten 
per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau. En concret, afegir
xarxa mundial d’Alcaldes per la Pau, que treballa per l’abolició de le
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1. Promoció de la cultura de pau i la no-violència 

2. Resolució pacífica dels conflictes al municipi. Polítiques per la pau local

3. Per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament globals

4. Per uns municipis desmilitaritzats i desarmats. 

ts motius exposats, l’alcalde-president de l’Ajuntament de Mieres 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

A) PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE LA PAU I LA NO-VIOLÈNCIA:  

1. Difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a través dels 
mitjans de comunicació municipals, donant suport a activitats de grups locals i 

nt un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure els valors de 
violència. 

2. Adquirir publicacions sobre temes de pau per a les biblioteques i centres de 
documentació municipals, obrint-ne seccions específiques, i establint petits centres de 

3. Fomentar la tasca d'educació per la pau a les escoles, tot oferint recursos per a 
l’alumnat i facilitant la formació específica en pau i drets humans per al professorat.
4. Batejar carrers de la ciutat amb els noms de persones reconegudes pel seu 
compromís en el treball per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament, tant 

5. Pressupostar una aportació econòmica específica per a programes, projectes i 
activitats de promoció de la cultura de pau organitzades per la societat civil.
6. Que la cultura de pau esdevingui un eix transversal de les diferents polítiques 
desenvolupades per l'ajuntament, potenciant espais de trobada interdepartamental 
dins el consistori per tal d'actuar de manera coherent en tota l'activitat implementada 

B) RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES AL MUNICIPI. POLÍTIQUES PER LA 

1. Desenvolupar accions i polítiques a favor del respecte a la diversitat i en contra de 
origen, gènere, opció sexual o creença. 

2. Afavorir polítiques d'acollida i inclusió de la immigració que evitin la seva marginació.
3. Portar a terme cursos de formació adreçats als policies municipals en temes de 
mediació i resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat. 
4. Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi.
5. En general, obrir espais de participació ciutadana en la deliberació, reflexió i presa 

C) PER LA PAU, LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I EL DESARMAMENT GLOBALS

se en contra de la participació de l’Estat en guerres i accions militars i 
reclamar vies pacífiques de solució dels conflictes. 
2. Ajudar i acollir als refugiats i desertors de països que pateixin un con
3. Participar activament en les xarxes de municipis europees i mundials que aposten 
per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau. En concret, afegir
xarxa mundial d’Alcaldes per la Pau, que treballa per l’abolició de les armes nuclears.
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iques per la pau local 

3. Per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament globals 

president de l’Ajuntament de Mieres 

1. Difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a través dels 
mitjans de comunicació municipals, donant suport a activitats de grups locals i 

nt un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure els valors de 

2. Adquirir publicacions sobre temes de pau per a les biblioteques i centres de 
establint petits centres de 

3. Fomentar la tasca d'educació per la pau a les escoles, tot oferint recursos per a 
l’alumnat i facilitant la formació específica en pau i drets humans per al professorat. 

mb els noms de persones reconegudes pel seu 
compromís en el treball per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament, tant 

5. Pressupostar una aportació econòmica específica per a programes, projectes i 
cultura de pau organitzades per la societat civil. 

6. Que la cultura de pau esdevingui un eix transversal de les diferents polítiques 
desenvolupades per l'ajuntament, potenciant espais de trobada interdepartamental 

nera coherent en tota l'activitat implementada 

B) RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES AL MUNICIPI. POLÍTIQUES PER LA 

1. Desenvolupar accions i polítiques a favor del respecte a la diversitat i en contra de 

2. Afavorir polítiques d'acollida i inclusió de la immigració que evitin la seva marginació. 
3. Portar a terme cursos de formació adreçats als policies municipals en temes de 

4. Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi. 
5. En general, obrir espais de participació ciutadana en la deliberació, reflexió i presa 

DE CONFLICTES I EL DESARMAMENT GLOBALS 

se en contra de la participació de l’Estat en guerres i accions militars i 

2. Ajudar i acollir als refugiats i desertors de països que pateixin un conflicte armat. 
3. Participar activament en les xarxes de municipis europees i mundials que aposten 
per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau. En concret, afegir-se a la 

s armes nuclears. 
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4. Donar suport i adherir-se a les diverses campanyes ciutadanes que afavoreixen la 
pau, el desarmament, els drets humans i la superació de la injustícia i l’explotació.
5. Donar suport a l’aprovació d’un tractat de prohibició de les arme
reclama la campanya internacional ICAN i el procés diplomàtic sobre la preocupació 
per l’impacte humanitari de les armes nuclears.
6. Agermanar-se amb ciutats de països llunyans o en zones de conflicte i fomentar 
l'intercanvi i el coneixement mutu.

D) PER UNS MUNICIPIS DESMILITARITZATS I DESARMATS

1. No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d'armament o 
d'equipaments militars. 

2. No cedir instal·lacions municipals per a fires d’armament ni invitar l’exèrcit a 
participar en activitats organitzades pel consistori, com ara fires d’ensenyament o 
festivals de la infància. 

3. Que els representants de l’Ajuntament declinin l’assistència als actes de caire militar 
als quals siguin convocats.

4. No promoure ni acollir desfilades militars al municipi.

5. La negativa a autoritzar la presència i instal·lació al municipi d’activitats esportives i 
lúdiques que simulen la guerra i la violència.

6. Inclusió de criteris de respecte a la pau, la solidaritat i els drets humans en 
de contractació de serveis.

7. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que mai es 
realitzin maniobres militars al terme municipal de 

8. Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa 
d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la 
diputació de Girona i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar 
de tipus immobiliari que es trobi a l’actual província de Gir
públics de caràcter civil. A la vegada que reclamar el mateix per a la resta de patrimoni 
present a la resta de comarques gironines.

9. Impulsar conjuntament amb altres municipis de la comarca i la província una xarxa 
de municipis per la desmilitarització i a favor de la cultura de la pau a les Comarques 
Gironines. 

10. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal, a l’Ajuntament de Girona 
i de Celrà, a la diputació de Girona, al Parlament de Catalunya, a la delegació 
Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona, 
als estaments militars de la Base Militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes.
 
La proposta és aprovada per 
 
20.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG ALS PRES SUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT 2017.  
 
Exposició de motius 
 
Des que es van aprovar les normes de go
comptes del regne d'Espanya, són supervisades per Brussel·les i la Tro
fonamental és “el sostre de despesa”, què és el topall que s'aplicarà en inversió 
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se a les diverses campanyes ciutadanes que afavoreixen la 
pau, el desarmament, els drets humans i la superació de la injustícia i l’explotació.
5. Donar suport a l’aprovació d’un tractat de prohibició de les armes nuclears, tal com 
reclama la campanya internacional ICAN i el procés diplomàtic sobre la preocupació 
per l’impacte humanitari de les armes nuclears. 

se amb ciutats de països llunyans o en zones de conflicte i fomentar 
xement mutu. 

D) PER UNS MUNICIPIS DESMILITARITZATS I DESARMATS 

1. No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d'armament o 

2. No cedir instal·lacions municipals per a fires d’armament ni invitar l’exèrcit a 
participar en activitats organitzades pel consistori, com ara fires d’ensenyament o 

3. Que els representants de l’Ajuntament declinin l’assistència als actes de caire militar 
als quals siguin convocats. 

esfilades militars al municipi. 

5. La negativa a autoritzar la presència i instal·lació al municipi d’activitats esportives i 
lúdiques que simulen la guerra i la violència. 

6. Inclusió de criteris de respecte a la pau, la solidaritat i els drets humans en 
de contractació de serveis. 

7. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que mai es 
realitzin maniobres militars al terme municipal de Mieres. 

8. Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa 
d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la 
diputació de Girona i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar 
de tipus immobiliari que es trobi a l’actual província de Girona, per a destinar
públics de caràcter civil. A la vegada que reclamar el mateix per a la resta de patrimoni 
present a la resta de comarques gironines. 

9. Impulsar conjuntament amb altres municipis de la comarca i la província una xarxa 
ipis per la desmilitarització i a favor de la cultura de la pau a les Comarques 

10. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal, a l’Ajuntament de Girona 
i de Celrà, a la diputació de Girona, al Parlament de Catalunya, a la delegació 
Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona, 
als estaments militars de la Base Militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes.

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG ALS PRES SUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT 2017.   

Des que es van aprovar les normes de governança de la Unió Europea (UE) els 
comptes del regne d'Espanya, són supervisades per Brussel·les i la Tro
fonamental és “el sostre de despesa”, què és el topall que s'aplicarà en inversió 
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se a les diverses campanyes ciutadanes que afavoreixen la 
pau, el desarmament, els drets humans i la superació de la injustícia i l’explotació. 

s nuclears, tal com 
reclama la campanya internacional ICAN i el procés diplomàtic sobre la preocupació 

se amb ciutats de països llunyans o en zones de conflicte i fomentar 

1. No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d'armament o 

2. No cedir instal·lacions municipals per a fires d’armament ni invitar l’exèrcit a 
participar en activitats organitzades pel consistori, com ara fires d’ensenyament o 

3. Que els representants de l’Ajuntament declinin l’assistència als actes de caire militar 

5. La negativa a autoritzar la presència i instal·lació al municipi d’activitats esportives i 

6. Inclusió de criteris de respecte a la pau, la solidaritat i els drets humans en els plecs 

7. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que mai es 

8. Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut 
d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la 
diputació de Girona i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar 

ona, per a destinar-lo a usos 
públics de caràcter civil. A la vegada que reclamar el mateix per a la resta de patrimoni 

9. Impulsar conjuntament amb altres municipis de la comarca i la província una xarxa 
ipis per la desmilitarització i a favor de la cultura de la pau a les Comarques 

10. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal, a l’Ajuntament de Girona 
i de Celrà, a la diputació de Girona, al Parlament de Catalunya, a la delegació del 
Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona, 
als estaments militars de la Base Militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes. 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG ALS PRES SUPOSTOS 

a de la Unió Europea (UE) els 
comptes del regne d'Espanya, són supervisades per Brussel·les i la Troica. La norma 
fonamental és “el sostre de despesa”, què és el topall que s'aplicarà en inversió 
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pública, social i serveis del benestar. Afecta plenament als Ajuntaments i l'objectiu és 
complir amb les polítiques d'austeritat que la Troica imposa.
 
Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la d'estabilitat pressupostària, 
agreujat tot això, pels plans de finançament i refinançament local, que amb l'excusa de 
sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes a proveïdors locals, 
realitat servint per abonar diners a les grans empreses contractistes de serveis públics 
locals i a carregar d'interessos i deute als ajuntaments a fi de fer negoci els grans 
bancs privats especialment. Els pressupostos en realitat, a més d'acabar
l'austeritat, haurien de contenir un pla de refinançament local públic i just. 
 
El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les 
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment 
externalitzats. En la seva disposició addicional vint
administració pública podrà incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors de 
les contractistes de concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin 
pel seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o 
intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que 
treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre 
tipus de societats integrades en l'administració.
 
La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una 
sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els 
principis d'igualtat, mèrit i capac
s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del 
còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat.
 
Tot el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat 
Espanyol de recentralitzar les competències en clau espanyola.
 
Acords 
 
El Ple de la Corporació de l
Govern de l'Estat Espanyol i les Corts Generals, remetent
parlamentaris de Congrés i Senat, els següents acords:
 
1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la 
pobresa salarial, les retallades en 
per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics.
 
2 Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra 
l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments t
seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar
les en clau Espanyola.  
 
3. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalizació dels serveis i el servei 
públic local. Les polítique
serveis, tan sols han servit per encarir els serveis municipals i afavorir a grans 
empreses privades. 
 
La proposta és aprovada per 
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pública, social i serveis del benestar. Afecta plenament als Ajuntaments i l'objectiu és 
complir amb les polítiques d'austeritat que la Troica imposa. 

Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la d'estabilitat pressupostària, 
agreujat tot això, pels plans de finançament i refinançament local, que amb l'excusa de 
sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes a proveïdors locals, 
realitat servint per abonar diners a les grans empreses contractistes de serveis públics 
locals i a carregar d'interessos i deute als ajuntaments a fi de fer negoci els grans 
bancs privats especialment. Els pressupostos en realitat, a més d'acabar

n de contenir un pla de refinançament local públic i just. 

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les 
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment 

zats. En la seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap 
administració pública podrà incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors de 
les contractistes de concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin 

compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o 
intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que 
treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre 
pus de societats integrades en l'administració. 

La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una 
sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes privades que 
s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del 
còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat. 

t el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat 
Espanyol de recentralitzar les competències en clau espanyola. 

El Ple de la Corporació de l'ajuntament de Mieres acorda notificar a la presidència del 
tat Espanyol i les Corts Generals, remetent-li-ho a cadascun dels grups 

parlamentaris de Congrés i Senat, els següents acords: 

1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la 
pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles 
per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics. 

2 Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra 
l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les 
seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar

3. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalizació dels serveis i el servei 
públic local. Les polítiques de privatització i els foscos contractes de prestació de 
serveis, tan sols han servit per encarir els serveis municipals i afavorir a grans 

La proposta és aprovada per unanimitat.    
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pública, social i serveis del benestar. Afecta plenament als Ajuntaments i l'objectiu és 

Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la d'estabilitat pressupostària, 
agreujat tot això, pels plans de finançament i refinançament local, que amb l'excusa de 
sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes a proveïdors locals, estan en 
realitat servint per abonar diners a les grans empreses contractistes de serveis públics 
locals i a carregar d'interessos i deute als ajuntaments a fi de fer negoci els grans 
bancs privats especialment. Els pressupostos en realitat, a més d'acabar amb 

n de contenir un pla de refinançament local públic i just.  

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les 
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment 

setena, s'estableix que cap 
administració pública podrà incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors de 
les contractistes de concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin 

compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o 
intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que 
treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre 

La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una 
sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els 

itat, els treballadors de contractes privades que 
s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del 
còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de 

t el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat 

corda notificar a la presidència del 
ho a cadascun dels grups 

1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la 
pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles 

2 Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra 
endents a privatitzar les 

seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-

3. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalizació dels serveis i el servei 
s de privatització i els foscos contractes de prestació de 

serveis, tan sols han servit per encarir els serveis municipals i afavorir a grans 
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C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

 
 
21.  ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA. 
 
No escau.  
 
22. PRECS I PREGUNTES.    
 
L’Alcalde-President dóna la paraula als regidors/es.
 
Cap regidor/a pren la paraula.
 
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
20.35 h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo, 
com a secretari certifico. 
 
Vist i plau,   
L’alcalde-president 
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DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.   

PRECS I PREGUNTES.     

President dóna la paraula als regidors/es. 

Cap regidor/a pren la paraula.  

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

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


