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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MIERE S
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.
 
Mandat:     
Sessió núm.:    
Caràcter de la sessió:  
Data:     
Hora d’inici:    
Hora d’acabament:  
Lloc:     
 
ASSISTENTS  
 
Alcalde 
 
Sr. Enric Domènech i Mallarach  
 
Regidors/es 
 
Sra. Marta Sasanedas i Estévez   
Sra. Magdalena Reig i Figueras   
Sra. Maria Neus Casals i Cienfuegos
Sr. Josep Rovira i Reig  
Sr. Pere Alsina i Caulas  
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova 
 
Secretari Interventor habilitat
 
Sr. Jordi Jové i Perich  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió.
 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L
23.08.2016.  

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.  

2015-2019 
21 
ordinària  
30 de setembre de 2016 
20.00 h. 
20.40 h. 
Sala de sessions de la casa consistorial 

Sr. Enric Domènech i Mallarach      Vivim Mieres

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

    CiU 
     CiU 

Sr. Xavier Soldevila i Vilanova     CiU 

Secretari Interventor habilitat 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Presidència es declara oberta la sessió. 

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

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

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

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

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

Ó ORDINÀRIA DE DATA 

ordinària de data 23 d’agost de  

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

dóna compte de l’agenda 
Tot seguit es transcriu l’agenda: 
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24 d’agost. Reunió amb el senyor Eduard Carrera, tècnic del Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa. Tema: mediació veïnal.
24 d’agost. Reunió amb el 
subvenció actuació llera riera Merdançà.
30 d’agost. Reunió amb el senyor Carles Mas. Tema: proposta activitat econòmica.
31 d’agost. Reunió amb els pares i joves. Tema: entrada dipòsits aigua.
31 d’agost. Reunió de la comissió de l’exposició de fotografia.
2 de setembre. Reunió amb el senyor Christoph del Bondio. Tema: protecció de 
camins. 
6 de setembre. Assistència a l’acte de l’11 de setembre a Olot.
7 de setembre. Reunió amb la senyora Josefina Serra
10 de setembre. Assistència al sopar de veïns a la Plaça de la Sallera.
13 de setembre. Reunió amb l’ajuntament de Foixà. Tema: municipalització de l’aigua.
13 de setembre. Reunió amb el senyor Vicens Sitjà i el senyor Christopher R
Sutton. Tema: purins. 
16 de setembre. Assistència a la jornada de viles florides a Olot.
17 de setembre. Assistència a la segona convenció de micropobles a Aguilar de 
Segarra. 
19 de setembre. Reunió amb el senyor Xevi Calm de l’Arxiu Comarcal de la G
Tema: conveni en comodat de cessió documental.
20 de setembre. Reunió amb el senyor Pere Escudé. Tema: mediació veïnal.
22 de setembre. Assistència al consell d’alcaldes.
23 de setembre. Assistència a la comissió informativa
24 de setembre. Reunió amb els senyors Sergi Picart, Hans Wolfgang Loefert i Jaume 
Bahí. Tema: camí de Caçallebres.
26 de setembre. Assistència a la jornada de formació sobre remunicipalització de 
serveis a la Diputació de Girona.
28 de setembre. Reunió amb el senyor Pere Serra
28 de setembre. Participació 
30 de setembre. Assistència a l’excursió a Palamós amb els veïns de Mieres. 
 
El Ple en resta assabentat.  
 
03. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALD IA.   
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia:
 
Resolució número 64/2016 de 23.0
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística de la finca de la Casica d’en Mas i 
s’obre un nou expedient per les obres realitzades i presumiblement acabades pel fet 
que no disposen de títol administrati
prèviament la seva realització.
  
Resolució número 65/2016 de 26.08.2016
per al lloguer d’un inflable per a la festa major.
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24 d’agost. Reunió amb el senyor Eduard Carrera, tècnic del Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa. Tema: mediació veïnal. 
24 d’agost. Reunió amb el senyor Marc Arimany, tècnic del Consorci Sigma. Tema: 
subvenció actuació llera riera Merdançà. 
30 d’agost. Reunió amb el senyor Carles Mas. Tema: proposta activitat econòmica.
31 d’agost. Reunió amb els pares i joves. Tema: entrada dipòsits aigua.

st. Reunió de la comissió de l’exposició de fotografia. 
2 de setembre. Reunió amb el senyor Christoph del Bondio. Tema: protecció de 

6 de setembre. Assistència a l’acte de l’11 de setembre a Olot. 
7 de setembre. Reunió amb la senyora Josefina Serrat. Tema: tanca escola. 
10 de setembre. Assistència al sopar de veïns a la Plaça de la Sallera. 
13 de setembre. Reunió amb l’ajuntament de Foixà. Tema: municipalització de l’aigua.
13 de setembre. Reunió amb el senyor Vicens Sitjà i el senyor Christopher R

16 de setembre. Assistència a la jornada de viles florides a Olot. 
17 de setembre. Assistència a la segona convenció de micropobles a Aguilar de 

19 de setembre. Reunió amb el senyor Xevi Calm de l’Arxiu Comarcal de la G
Tema: conveni en comodat de cessió documental. 
20 de setembre. Reunió amb el senyor Pere Escudé. Tema: mediació veïnal.
22 de setembre. Assistència al consell d’alcaldes. 
23 de setembre. Assistència a la comissió informativa 

amb els senyors Sergi Picart, Hans Wolfgang Loefert i Jaume 
Bahí. Tema: camí de Caçallebres. 
26 de setembre. Assistència a la jornada de formació sobre remunicipalització de 
serveis a la Diputació de Girona. 
28 de setembre. Reunió amb el senyor Pere Serrat. Tema: diferents treballs.
28 de setembre. Participació en la tertúlia de ràdio Olot.  
30 de setembre. Assistència a l’excursió a Palamós amb els veïns de Mieres. 

El Ple en resta assabentat.   

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

Identificació de l’expedient  

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

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

Resolució número 64/2016 de 23.0 8.2016 per la qual es declara la caducitat de 
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística de la finca de la Casica d’en Mas i 
s’obre un nou expedient per les obres realitzades i presumiblement acabades pel fet 
que no disposen de títol administratiu que habiliti la seva execució, ni s’ha comunicat 
prèviament la seva realització. 

Resolució número 65/2016 de 26.08.2016  per la qual s’aprova un contracte menor 
per al lloguer d’un inflable per a la festa major. 
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24 d’agost. Reunió amb el senyor Eduard Carrera, tècnic del Consorci d’Acció Social 

senyor Marc Arimany, tècnic del Consorci Sigma. Tema: 

30 d’agost. Reunió amb el senyor Carles Mas. Tema: proposta activitat econòmica. 
31 d’agost. Reunió amb els pares i joves. Tema: entrada dipòsits aigua. 

2 de setembre. Reunió amb el senyor Christoph del Bondio. Tema: protecció de 

t. Tema: tanca escola.  
 

13 de setembre. Reunió amb l’ajuntament de Foixà. Tema: municipalització de l’aigua. 
13 de setembre. Reunió amb el senyor Vicens Sitjà i el senyor Christopher Raglan 

17 de setembre. Assistència a la segona convenció de micropobles a Aguilar de 

19 de setembre. Reunió amb el senyor Xevi Calm de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

20 de setembre. Reunió amb el senyor Pere Escudé. Tema: mediació veïnal. 

amb els senyors Sergi Picart, Hans Wolfgang Loefert i Jaume 

26 de setembre. Assistència a la jornada de formació sobre remunicipalització de 

t. Tema: diferents treballs. 

30 de setembre. Assistència a l’excursió a Palamós amb els veïns de Mieres.  

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

president, dóna compte al Ple de les 

per la qual es declara la caducitat de 
l’expedient de protecció de la legalitat urbanística de la finca de la Casica d’en Mas i 
s’obre un nou expedient per les obres realitzades i presumiblement acabades pel fet 

u que habiliti la seva execució, ni s’ha comunicat 

per la qual s’aprova un contracte menor 



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

Resolució número 67/2016 de 30.08.2016
per a l’encàrrec de la redacció del projecte de foment de recollida selectiva de fracció 
orgànica al Consorci Sigma. 
 
Resolució número 70/2016 de 05.09.2016 
ocupar i utilitzar l’espai de la plaça de la Sallera per fer un sopar i concert el dia 10 de 
setembre de 20 a 24 hores, la utilització de taules i cadires.
 
Resolució número 71/2016 de 07.09.2016
primer i segon trimestre del cànon
taxa de clavegueram per un import de 1.383,43 
l’empresa Sorea, SA.    
 
Resolució número 72/2016 de 07.09.2016
d’alcalde, durant el període comprès entre el 9 i 16 de setembre, ambdós inclosos, a la 
segona tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament, la senyora Magda Reig i Figueras.
 
Resolució número 73/2016 de 07.09.2016
de Pablo i Rams a ocupar i utilitz
els dimarts de 18 a 21 hores, des del setembre de
 
Resolució número 74/2016 de 09.09.2016
subvencions de l’any 2016 destinades a finançar les activitats de les entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Mieres.
 
Resolució número 75/2016 de 19.09.2016
comunicació prèvia presentada per Vodafone España, SAU per a la instal·lació d’una 
infraestructura i equipament de telecomunicacions, compartint la instal·lació existent 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI) de Mieres.
 
Resolució número 76/2016 de 19.09.2016
devolució d’ingressos corresponent a la liquidació i pagament de l’impost de 
construccions i obres de la llicència d’obres per a l’ampliació de platja de la 
la casa de colònies Mas Pinsach. 
 
04. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
convalidació de les resolucions següents:  
 
4.1. Resolució de l’alcaldia número 66/2016 de 26.0 8.2016
 
“Antecedents 
 
El Sr. Esteve Ràfols Erena, gerent de l’empresa EI ADAD
membre de la Cooperativa Roba Amiga, ha sol
de Mieres per la gestió del servei de recollida de roba usada mitjançant la ubicació de 
contenidors especials a la via pública.  
 
Es proposa regular els compromisos de les parts mitjançant un conveni de 
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Resolució número 67/2016 de 30.08.2016  per la qual s’aprova un contracte menor 
per a l’encàrrec de la redacció del projecte de foment de recollida selectiva de fracció 
orgànica al Consorci Sigma.  

Resolució número 70/2016 de 05.09.2016 per la qual s’autoritza al senyor M.P
r l’espai de la plaça de la Sallera per fer un sopar i concert el dia 10 de 

setembre de 20 a 24 hores, la utilització de taules i cadires. 

Resolució número 71/2016 de 07.09.2016  per la qual s’aproven les liquidacions del 
primer i segon trimestre del cànon del subministrament d’aigua, drets de connexió i la 
taxa de clavegueram per un import de 1.383,43 € i 1.466,03 € presentades per 

Resolució número 72/2016 de 07.09.2016  per la qual es delega les funcions 
e comprès entre el 9 i 16 de setembre, ambdós inclosos, a la 

segona tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament, la senyora Magda Reig i Figueras.

Resolució número 73/2016 de 07.09.2016  per la qual s’autoritza a la senyora Naïm 
de Pablo i Rams a ocupar i utilitzar l’espai del pavelló poliesportiu per jugar a bàsquet 
els dimarts de 18 a 21 hores, des del setembre del 2016 al juliol del 2017.

Resolució número 74/2016 de 09.09.2016  per la qual s’aprova la convocatòria de 
subvencions de l’any 2016 destinades a finançar les activitats de les entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Mieres. 

Resolució número 75/2016 de 19.09.2016  per la qual es pren coneixement de la 
cació prèvia presentada per Vodafone España, SAU per a la instal·lació d’una 

infraestructura i equipament de telecomunicacions, compartint la instal·lació existent 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 

a (CTTI) de Mieres. 

Resolució número 76/2016 de 19.09.2016  per la qual es reconeix l’obligació de 
devolució d’ingressos corresponent a la liquidació i pagament de l’impost de 
construccions i obres de la llicència d’obres per a l’ampliació de platja de la 
la casa de colònies Mas Pinsach.  

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

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple la 
lucions següents:   

4.1. Resolució de l’alcaldia número 66/2016 de 26.0 8.2016 

El Sr. Esteve Ràfols Erena, gerent de l’empresa EI ADAD-L’ENCANT SLU entitat 
membre de la Cooperativa Roba Amiga, ha sol·licitat la col·laboració de l’Ajuntament 
de Mieres per la gestió del servei de recollida de roba usada mitjançant la ubicació de 
contenidors especials a la via pública.   

Es proposa regular els compromisos de les parts mitjançant un conveni de 
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er la qual s’aprova un contracte menor 
per a l’encàrrec de la redacció del projecte de foment de recollida selectiva de fracció 

per la qual s’autoritza al senyor M.P.J a 
r l’espai de la plaça de la Sallera per fer un sopar i concert el dia 10 de 

per la qual s’aproven les liquidacions del 
del subministrament d’aigua, drets de connexió i la 

€ i 1.466,03 € presentades per 

per la qual es delega les funcions 
e comprès entre el 9 i 16 de setembre, ambdós inclosos, a la 

segona tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament, la senyora Magda Reig i Figueras. 

per la qual s’autoritza a la senyora Naïm 
ar l’espai del pavelló poliesportiu per jugar a bàsquet 

2017. 

per la qual s’aprova la convocatòria de 
subvencions de l’any 2016 destinades a finançar les activitats de les entitats, 

per la qual es pren coneixement de la 
cació prèvia presentada per Vodafone España, SAU per a la instal·lació d’una 

infraestructura i equipament de telecomunicacions, compartint la instal·lació existent 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 

per la qual es reconeix l’obligació de 
devolució d’ingressos corresponent a la liquidació i pagament de l’impost de 
construccions i obres de la llicència d’obres per a l’ampliació de platja de la piscina de 

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

president, proposa al Ple la 

L’ENCANT SLU entitat 
laboració de l’Ajuntament 

de Mieres per la gestió del servei de recollida de roba usada mitjançant la ubicació de 

Es proposa regular els compromisos de les parts mitjançant un conveni de 
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col·laboració.  
 
El secretari de la corporació ha in
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 
a l'atorgament d'una llicència d'utilització i ocupació de l’espai públic de conformitat 
amb el que estableix l'article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 
Fonaments de dret 
 
Article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 
Articles 57 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals.
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
 
RESOLC: 
 
1. Aprovar i formalitzar el conveni de col
SLU (entitat membre de la Cooperativa Roba Amiga), per la gestió del servei de 
recollida de roba usada mitjançant la ubicació de contenidors especials a la via 
pública, que serà vigent des del dia 1 de setembre de 2016 fins 
2019.  
 
2. Atorgar una llicència demanial a favor EI ADAD
d'acord amb les següents condicions:
 

- L’ajuntament autoritza a la cooperativa Roba Amiga 
L’ENCANT SLU ocupar l’espai públic que es determini a fi que s’instal
contenidor de recollida de roba usada.
 

- Aquesta llicència té una durada fins 
d'ocupació temporal i origina una situació 
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.
 

- La llicència es condiciona a qu
mitjançant la inserció sociolaboral de col·lectius en ri
 

- L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis causats a l’espai públic 
a les instal·lacions, material, ni a les persones, durant el desenvolupament de 
l’activitat, que seran a càrrec de la persona sol·licitant. 

 
3. Convalidar els presents acords.
 
4. Fer públics els presents acords al BOP 
 
5. Comunicar la present resolució a
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El secretari de la corporació ha informat que l’interessat requereix un ús privatiu que 
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 
a l'atorgament d'una llicència d'utilització i ocupació de l’espai públic de conformitat 

ticle 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

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

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

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

1. Aprovar i formalitzar el conveni de col·laboració amb l’empresa EI ADAD
SLU (entitat membre de la Cooperativa Roba Amiga), per la gestió del servei de 
recollida de roba usada mitjançant la ubicació de contenidors especials a la via 

lica, que serà vigent des del dia 1 de setembre de 2016 fins al 31 de desembre de 

2. Atorgar una llicència demanial a favor EI ADAD-L’ENCANT SLU que es regirà 
d'acord amb les següents condicions: 

autoritza a la cooperativa Roba Amiga a través d
L’ENCANT SLU ocupar l’espai públic que es determini a fi que s’instal
contenidor de recollida de roba usada. 

Aquesta llicència té una durada fins al 31.12.2019, no obstant té el caràcter 
d'ocupació temporal i origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.

La llicència es condiciona a què el beneficiari gestioni el punt de recollida de roba 
mitjançant la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió.   

Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis causats a l’espai públic 
a les instal·lacions, material, ni a les persones, durant el desenvolupament de 
l’activitat, que seran a càrrec de la persona sol·licitant.  

r els presents acords. 

4. Fer públics els presents acords al BOP  

5. Comunicar la present resolució a l’EI ADAD-L’ENCANT SLU.” 
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format que l’interessat requereix un ús privatiu que 
no comporta transformació ni modificació del domini públic, i que per tant està subjecte 
a l'atorgament d'una llicència d'utilització i ocupació de l’espai públic de conformitat 

ticle 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
. 

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

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

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

l’empresa EI ADAD-L’ENCANT 
SLU (entitat membre de la Cooperativa Roba Amiga), per la gestió del servei de 
recollida de roba usada mitjançant la ubicació de contenidors especials a la via 

l 31 de desembre de 

L’ENCANT SLU que es regirà 

a través d’EI ADAD-
L’ENCANT SLU ocupar l’espai públic que es determini a fi que s’instal·li un 

l 31.12.2019, no obstant té el caràcter 
de possessió precària essencialment 

revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. 

el beneficiari gestioni el punt de recollida de roba 
sc d’exclusió.    

Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis causats a l’espai públic 
a les instal·lacions, material, ni a les persones, durant el desenvolupament de 
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4.2. Resolució de l’alcaldia número 68/2016 de 05.0 9.2016
 
“Antecedents 
 
En data 9 d’agost de 2016, l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona, Dipsalut, ha publicat al BOP les bases i  el 12 d’agost de 2016  la convocatòria 
de subvencions relatives al finançament de les despeses derivades de l’ús dels 
consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació 
especial per als ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de la 
demarcació de Girona. 
 
L’Ajuntament de Mieres té voluntat d’acollir
ajuntaments, consells comarcals i entitats per al finançament de despeses derivades 
de l’ús del consultori local de Mieres.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 25.2.d) i 36.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
 
RESOLC: 
 
1. Sol·licitar a l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, 
Dipsalut,  una subvenció de 1.600 euros per al finançament de les despeses derivades 
de l’ús del consultori local de Mieres.
 
2. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres accepta les bases reguladores i compleix tots 
els requisits per ser-ne beneficiari. 
 
3. Convalidar els presents acords pel Ple de la corporació.
 
4. Notificar aquests acords al Dipsalut.”
 
 
4.3. Resolució de l’alcaldia número 69/2016 de 05.09.201 6
 
“Antecedents 
 
En data 22 de juliol de 2016, l’Agència de Residus de Catalunya, ha publicat al DOGC 
les bases reguladores i la convocatòria de subvencions relatives a projectes de 
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals per a ens locals i 
entitats sense ànim de lucre i universitats.
 
L’Ajuntament de Mieres té voluntat d’acollir
ens locals, entitats i universitats per al projecte de foment
orgànica de residus municipals: autocompostatge com a via de gestió exclusiva de  la 
FORM al municipi de Mieres.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 25.2.d) i 36.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
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4.2. Resolució de l’alcaldia número 68/2016 de 05.0 9.2016 

En data 9 d’agost de 2016, l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona, Dipsalut, ha publicat al BOP les bases i  el 12 d’agost de 2016  la convocatòria 
de subvencions relatives al finançament de les despeses derivades de l’ús dels 

ltoris locals, centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació 
especial per als ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de la 

L’Ajuntament de Mieres té voluntat d’acollir-se a la convocatòria de subvencions als 
ajuntaments, consells comarcals i entitats per al finançament de despeses derivades 
de l’ús del consultori local de Mieres.   

Article 25.2.d) i 36.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.  

les atribucions que m’han estat legalment conferides,

1. Sol·licitar a l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, 
Dipsalut,  una subvenció de 1.600 euros per al finançament de les despeses derivades 

al de Mieres. 

2. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres accepta les bases reguladores i compleix tots 
ne beneficiari.  

3. Convalidar els presents acords pel Ple de la corporació. 

4. Notificar aquests acords al Dipsalut.” 

Resolució de l’alcaldia número 69/2016 de 05.09.201 6 

En data 22 de juliol de 2016, l’Agència de Residus de Catalunya, ha publicat al DOGC 
les bases reguladores i la convocatòria de subvencions relatives a projectes de 

per a la reutilització de residus municipals per a ens locals i 
entitats sense ànim de lucre i universitats. 

L’Ajuntament de Mieres té voluntat d’acollir-se a la convocatòria de subvencions als 
ens locals, entitats i universitats per al projecte de foment de recollida de la fracció 
orgànica de residus municipals: autocompostatge com a via de gestió exclusiva de  la 
FORM al municipi de Mieres.   

Article 25.2.d) i 36.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
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En data 9 d’agost de 2016, l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona, Dipsalut, ha publicat al BOP les bases i  el 12 d’agost de 2016  la convocatòria 
de subvencions relatives al finançament de les despeses derivades de l’ús dels 

ltoris locals, centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació 
especial per als ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de la 

ia de subvencions als 
ajuntaments, consells comarcals i entitats per al finançament de despeses derivades 

les atribucions que m’han estat legalment conferides, 

1. Sol·licitar a l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, 
Dipsalut,  una subvenció de 1.600 euros per al finançament de les despeses derivades 

2. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres accepta les bases reguladores i compleix tots 

En data 22 de juliol de 2016, l’Agència de Residus de Catalunya, ha publicat al DOGC 
les bases reguladores i la convocatòria de subvencions relatives a projectes de 

per a la reutilització de residus municipals per a ens locals i 

se a la convocatòria de subvencions als 
de recollida de la fracció 

orgànica de residus municipals: autocompostatge com a via de gestió exclusiva de  la 
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Per tot això, en virtut de les 
 
RESOLC: 
 
1. Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, una subvenció de 1.990 euros per al 
projecte de foment de recollida de la fracció orgànica de residus municipals: 
autocompostatge com a via de g
 
2. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres accepta les bases reguladores i compleix tots 
els requisits per ser-ne beneficiari. 
 
3. Convalidar els presents acords pel Ple de la corporació.
 
4. Notificar aquests acords a l’Agència de Residus de Catalunya
 
 
La proposta és aprovada per
convalidades pel Ple.   
 
 
05. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors
 
Antecedents 

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

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.  Aquests contractes es 
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que dispos
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
que estableix la llei de contractes del sector públic.  
 
Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 
pròrroga. 
 
Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 
la contractació que es proposa.  
 
El secretari-interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa de consignació pressu
l’aplicació que s’indica.   
 
Fonaments de dret 
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Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,

1. Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, una subvenció de 1.990 euros per al 
projecte de foment de recollida de la fracció orgànica de residus municipals: 
autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM al municipi de Mieres.

2. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres accepta les bases reguladores i compleix tots 
ne beneficiari.  

3. Convalidar els presents acords pel Ple de la corporació. 

aquests acords a l’Agència de Residus de Catalunya.” 

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

05. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.  

Identificació de l’expedient  

l’aprovació de contractes menors.  

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

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

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

xpedient 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 
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atribucions que m’han estat legalment conferides, 

1. Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, una subvenció de 1.990 euros per al 
projecte de foment de recollida de la fracció orgànica de residus municipals: 

estió exclusiva de la FORM al municipi de Mieres. 

2. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres accepta les bases reguladores i compleix tots 

i conseqüentment les Resolucions són 

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

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.  Aquests contractes es 
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi 
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 

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

xpedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 

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

JAUME MARTÍ 
LLENSA 
c/ del Pujolet, 4 
17830 MIERES 
NIF 46673752J 

Manteniment 

poliesportiu
 
SISTEMES DE 
GESTIÓ DE 
PATRIMONI 
08004 BARCELONA 
NIF F66842469 

elements de 

paisatgístic 
 
TÜV RHEINLAND 
IBÉRICA ICT, SA 
C/ Garrotxa, 10-12 
08820 El Prat de 
Llobregat 
NIF A59555466 

inicial baixa 
tensió Centre 

Cívic, inspecció 
periòdica baixa 

 
 
SITEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, SL 
Plaça de la Pau, sn 
08940 CORNELLÀ 
DEL 
LLOBREGAT 
NIF B62724562 
 
Subministraments 
 

empresa 

DECATHLON 
ESPAÑA, SA 
Parc Comercial Mas 
Gri 
17003 GIRONA 
NIF A79935607 

5 packs de boles 
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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

 
Manteniment 
enllumenat 

pavelló 
poliesportiu 

 
165.21301 

Manteniment 
enllumenat públic 

Preu base

IVA 

Total 

Elaboració  
catàleg 

elements de 
patrimoni 
cultural, 
històric, 

paisatgístic  

151.227.06 
Redacció de 

projectes i altres 
treballs tècnics 

Preu base

IVA 

Total 

Inspecció 
inicial baixa 

tensió Centre 
Cívic, inspecció 
periòdica baixa 

tensió 
 Ajuntament  

920.212.00 
Manteniment 

edificis i 
instal·lacions 

Preu base

IVA 

Total 

Ampliació 
garantia 

copiadora 

920.213.00 
Manteniment 
maquinària, 

instal·lacions i 
utillatge 

Preu base

IVA 

Total 

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

5 packs de boles 
de petanca 

340.226.12  
Adquisició material 

esportiu 

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

president, proposa al Ple l’adopció del 

import autoritzat 

Preu base 649,52 € 

136,40 € 

785,92 € 

Preu base 3.652,11 
€ 

766,94 € 

4.419,05 
€ 

Preu base 294,46 € 

57,43 € 

351,89 € 

Preu base 578,90 € 

121,57 € 

700,47 € 

import autoritzat 

Import 
total iva 

 
249,95 € 
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empresa 

FORESTAL 
CATALANA, SA 
C/ Sabino Arana, 34 
1r 1a 
08028 BARCELONA 
NIF A58650946 

Subministrament 
arbres de ribera 

zona C/ Nou

HAPPYLUDIC 
PLAYGROUND 
AND URBAN 
EQUIPMENT, SL 
Camí Fontseré, Nau 
4 
08510 LES MASIES 
DE VOLTREGÀ 
NIF B63768550 

Adquisició i 

mobiliari parc 

HAPPYLUDIC 
PLAYGROUND 
AND URBAN 
EQUIPMENT, SL 
Camí Fontseré, Nau 
4 
08510 LES MASIES 
DE VOLTREGÀ 
NIF B63768550 

Adquisició i 

mobiliari àrea de 

 
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 
 
 
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de factures.  
 
Antecedents 
 
El secretari-interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 14.578,83 euros. Les esmentades 
factures han estat recone
legalment adquirits.  
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concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

 
Subministrament 
arbres de ribera 

zona C/ Nou 

 
1721.210.02 

Manteniment i 
conservació 

d’espais públics  

Preu 
base  
IVA  
10 i 21%

Total 

Adquisició i 
instal·lació 

mobiliari parc 
infantil 

920.625.02 
Adquisició 

mobiliari parc 
infantil 

163.210.01 
Manteniment vies 
públiques, parcs i 

jardins 

Preu 
base 

IVA 

Total 

Adquisició i 
instal·lació 

mobiliari àrea de 
pícnic 

920.625.04 
Adquisició 

mobiliari àrea 
pícnic 

Preu 
base 

IVA 

Total 

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

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

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES  

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de factures.   

interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 14.578,83 euros. Les esmentades 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa 
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import autoritzat 

 628,24 € 

10 i 21% 71,57 € 

699,81 € 

2.892,00 € 

607,32 € 

3.499,32 € 

1.250,50 € 

262,61 € 

1.513,11 € 

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 14.578,83 euros. Les esmentades 

gudes atès que  deriven de compromisos de despesa 
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Fonaments de dret 
 
Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.   
 
Articles 185  i 189 del RD
refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1. Aprovar el reconeixement de les següents factures: 
 

N. 
Registre PROVEÏDOR 

2016/236 Ecade, SL 

2016/237 Assoc. Cultural 
dos per quatre 

2016/238 Assoc. Cultural 
dos per quatre 

2016/239 
Hermes 
Comunicacions, 
SA 

2016/240 
Diverfesta – 
Raúl Rodríguez 
Martín 

2016/241 
Comercial i 
Serveis 
Porqueres, SL 

2016/242 Can Xumeia, 
SL 

2016/243 
Teléfonica 
Móviles 
España, SAU 

2016/244 Industrial 
Agustí 1876, SL

2016/245 
Bassols 
Energia 
Comercial, SL 

2016/246 
Bassols 
Energia 
Comercial, SL 

2016/247 
Bassols 
Energia 
Comercial, SL 

2016/248 
Bassols 
Energia 
Comercial, SL 

2016/249 
Bassols 
Energia 
Comercial, SL 
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Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.    

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

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

1. Aprovar el reconeixement de les següents factures:  

 CONCEPTE APLICACIÓ

Control plaga coloms juliol 312 22699
Assoc. Cultural 

 
Espectacle Festa Major 338 22609

Assoc. Cultural 
 

Cobla Els Rossinyolets – 
Festa Major 338 22609

Comunicacions, 
Publicació edicte aprov. 
definitiva proj. reparcel·lació i 
urbanització PMU-2 

920 22603

Raúl Rodríguez 
Lloguer inflable – Festa Major 

338 22609

 

Material neteja 
920 22110

Manteniment tractor segadora 920 21300

Telèfons fixos setembre 2016 
920 22200

Agustí 1876, SL 
Material escenari 920 62503

 

Subm elèctric centre cívic 16-
06 a 15-08-16 165 22100

 

Subm elèctric zona esportiva 
15-06 a 11-08-16 165 22100

 

Subm elèctric ajuntament 16-
06 a 15-08-16 165 22100

 

Subm elèctric consultori 16-06 
a 15-08-16 165 22100

 

Subm elèctric escoles 16-06 a 
15-08-16 165 22100
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Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

president, proposa al Ple municipal, 

APLICACIÓ IMPORT 

22699 423,50 € 

22609 750,00 € 

22609 900,00 € 

22603 235,95 € 

22609 338,80 € 

22110 144,55 € 

21300 139,40 € 

22200 191,18 € 

62503 87,80 € 

22100 52,51 € 

22100 485,02 € 

22100 231,39 € 

22100 212,96 € 

22100 363,40 € 
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2016/250 
Bassols 
Energia 
Comercial, SL 

2016/251 
Tecnicopi 
Digital Imatges,  
SL 

2016/252 Impremta 
Palmada 

2016/253 Jordi Mallarach, 
SA 

2016/254 Bitxo, SC 

2016/255 
Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa 

2016/256 
Sistemas 
Digitales 
Corporate, SL 

2016/257 
Teléfonica 
Móviles 
España, SAU 

2016/258 Assessoria 
Pagès, SL 

2016/259 Sereca Bio, 
SLU 

2016/260 
Toi Toi 
Sanitarios 
Moviles, SA 

2016/261 
Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa 

2016/262 
Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa 

2016/263 EADOP 

2016/264 Jaume Martí 
Llensa 

2016/265 Detall Agustí 
1876, SL 

2016/266 
Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa 

2016/267 
Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa 

2016/268 Associació ATV
Punt CAT 

2016/269 Introsoft, SL 
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Subm elèctric enllumenat 
públic 16-06 a 15-08-16 165 22100

Digital Imatges,  
Fotocòpies 

920 22000

Adquisició sobres amb escut 
imprès 920 22000

Jordi Mallarach, Adquisició taulers escenari 920 62503

Obsequi imans participants 
playback Festa Major 338 22609

Comarcal de la 
Assistència secretaria 
intervenció agost 2016 943 46500

 

Manteniment copiadora 08-08 
a 08-09-16 920 21300

Telèfons mòbils 18-07 a 17-
08-16 920 22200

Honoraris agost 2016 920 22707

Recollida cabirol mort Ctra. 
Finestres 312 22699

Lloguer lavabos festa major 
338 20000

Comarcal de la 
Assessorament urbanístic 
agost 2016 943 46500

Comarcal de la 
Disciplina urbanística agost 
2016 943 46500

Publicació edicte aprov. 
definitiva reglament 
participació popular 

920 22603

Manteniment enllumenat 
públic 165 21301

Material brigada obres 155 22199

Comarcal de la 
Recollida deixalles agost 
2016 1621 22700

Comarcal de la 
Tractament deixalles agost 
2016 1623 22700

Associació ATV Sonorització, il·luminació i 
sessió DJ Festa Major 338 22609

Connexió servidor a aula 
escola 920 21200
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22100 561,21 € 

22000 4,00 € 

22000 248,05 € 

62503 967,24 € 

22609 114,95 € 

46500 897,21 € 

21300 108,14 € 

22200 48,40 € 

22707 105,96 € 

22699 110,00 € 

20000 247,81 € 

46500 240,12 € 

46500 259,46 € 

22603 210,00 € 

21301 214,05 € 

22199 35,45 € 

22700 1.075,88 € 

22700 1.261,18 € 

22609 1.837,94 € 

21200 146,79 € 
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2016/270 Ecade, SL 

2016/271 
Sistemas 
Digitales 
Corporate, SL 

  Esclatoil 

  
Jinliqiu 
Banyoles, SL 

  
Jinliqiu 
Banyoles, SL 

  
Arqués Còpies, 
SL 

  

Bigmat 
Materials 
Banyoles 

  
Mercasa 
Nuevo, SL 

  
Correos y 
Telégrafos, SA 

  Esclatoil 
  
TOTAL 

 
 
 

2. Que es procedeixi a ordenar el pagament de les obligacions re
de l’Alcalde-President, a càrrec de les aplicacions pressupostàries compromeses.  
 
3. Comunicar-ho als interessats. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
7.  PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’AGÈNCIA 
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA PER
030-05 – CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL).  
 
Antecedents 
 
En data 12 de setembre de 2016 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès la 
carta de pagament per fer efectiu la devolució de 15.985,97 euros,
Resolució de l’Agència de data 28 d’abril de 2016 per la qual es revoca la subvenció 
atorgada per l’adquisició de sòl per a la promoció pública d’habitatges protegits 
(expedient PS-G-030-05).  
 
L’esmentada Resolució de revocació no va ser recorreguda per l’Ajuntament,  atès que 
es va constatar la impossibilitat d’executar la promoció d’habitatges que fou objecte de 
subvenció. 
 
El secretari-interventor ha informat que és procedent aprovar el reconeixement de
l’obligació de pagar l’import revocat dins els terminis indicats per l’Agència de 
l’Habitatge. 
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Control plaga coloms agost 312 22699

 

Ampliació garantia copiadora 
920 21300

Benzina cotxe brigada 920 22103
Bombetes exposició fotografia 338 22609

Bombetes exposició fotografia 338 22609

Arqués Còpies, Material exposició fotografia 338 22609

Material exposició fotografia 
338 22609

Material exposició fotografia 338 22609

 
Segells enviaments agost-
setembre 920 22200

Benzina cotxe brigada 920 22103

      
      

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

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

7.  PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’AGÈNCIA 
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA PER  ADQUISICIÓ DE SÒL (EXPEDIENT PS

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL).  

En data 12 de setembre de 2016 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès la 
carta de pagament per fer efectiu la devolució de 15.985,97 euros, 
Resolució de l’Agència de data 28 d’abril de 2016 per la qual es revoca la subvenció 
atorgada per l’adquisició de sòl per a la promoció pública d’habitatges protegits 

 

Resolució de revocació no va ser recorreguda per l’Ajuntament,  atès que 
es va constatar la impossibilitat d’executar la promoció d’habitatges que fou objecte de 

interventor ha informat que és procedent aprovar el reconeixement de
l’obligació de pagar l’import revocat dins els terminis indicats per l’Agència de 
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22699 423,50 € 

21300 700,47 € 

22103 15,00 € 

22609 4,50 € 

22609 30,88 € 

22609 14,99 € 

22609 26,15 € 

22609 9,36 € 

22200 24,83 € 

22103 40,00 € 
  

14.578,83 € 

negudes per part 
President, a càrrec de les aplicacions pressupostàries compromeses.   

7.  PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’AGÈNCIA 
ADQUISICIÓ DE SÒL (EXPEDIENT PS-G-

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL).   

En data 12 de setembre de 2016 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès la 
 d’acord amb la 

Resolució de l’Agència de data 28 d’abril de 2016 per la qual es revoca la subvenció 
atorgada per l’adquisició de sòl per a la promoció pública d’habitatges protegits 

Resolució de revocació no va ser recorreguda per l’Ajuntament,  atès que 
es va constatar la impossibilitat d’executar la promoció d’habitatges que fou objecte de 

interventor ha informat que és procedent aprovar el reconeixement de 
l’obligació de pagar l’import revocat dins els terminis indicats per l’Agència de 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1. Aprovar el reconeixement de l’obligació de p
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en concepte de devolució de la subvenció per 
adquisició de sòl atorgada en virtut de l’expedient  (expedient PS
mitjançant Resolució de data 28.04.2016.
 
2. Ordenar el pagament i facultar als serveis d’administració
corporació per tal que procedeixin a liquidar el deute mitjançant la carta de pagament 
amb número d’abonaré 2016 25 70995 6 2. 
 
3. Imputar la devolució d’ingressos d’exercicis tancat
transferències de capital del capítol VII del vigent pressupost d’ingressos. 
 
4.  Comunicar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Diputació, 92, 
4ª pl. 08015 Barcelona). 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUE S I DEMANIALS. 

 
8.1 Llicències urbanístiques.
 
8.1.1 
 
Antecedents 
  
En data 1 de juliol de 2016, RE 1
actua en nom dels senyors Lluís Martínez i Martínez i Maria Rosario Jiménez Leal 
sol·licita llicència urbanística per a les obres de substitució d’uralites per altres no 
nocives i de similar aspecte al cobert posterior de la finca situada a
Caló, 22.    
 
En data 15 de juliol de 2016, l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez 
suspèn l’emissió de l’informe tècnic
contractista no coincideixen, requerint la clarificació
documentació coincident.  
 
En data 30 d’agost de 2016, el senyor Lluís Martínez i Martínez presenta una nova 
sol·licitud per refer la teulada del cobert exterior de la finca situada al carrer de Can 
Caló, 22. 
 
En data 2 de setembre de 2016 l’arquitecte municipal emet informe favorable. 
 
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple municipal, 
que adopti l’acord següent: 

1. Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament de 15.985,97 euros a favor de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en concepte de devolució de la subvenció per 
adquisició de sòl atorgada en virtut de l’expedient  (expedient PS-G-030
mitjançant Resolució de data 28.04.2016. 

denar el pagament i facultar als serveis d’administració-comptable de la 
corporació per tal que procedeixin a liquidar el deute mitjançant la carta de pagament 
amb número d’abonaré 2016 25 70995 6 2.  

3. Imputar la devolució d’ingressos d’exercicis tancats com una minoració de les 
transferències de capital del capítol VII del vigent pressupost d’ingressos. 

4.  Comunicar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Diputació, 92, 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUE S I DEMANIALS. 

8.1 Llicències urbanístiques.  

En data 1 de juliol de 2016, RE 1-2016-000530-1, el senyor Jordi Bonal
actua en nom dels senyors Lluís Martínez i Martínez i Maria Rosario Jiménez Leal 
sol·licita llicència urbanística per a les obres de substitució d’uralites per altres no 
nocives i de similar aspecte al cobert posterior de la finca situada a

En data 15 de juliol de 2016, l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez 
suspèn l’emissió de l’informe tècnic, ja que la instància presentada i el pressupost del 
contractista no coincideixen, requerint la clarificació de la sol·licitud i presentació de 

 

En data 30 d’agost de 2016, el senyor Lluís Martínez i Martínez presenta una nova 
sol·licitud per refer la teulada del cobert exterior de la finca situada al carrer de Can 

de setembre de 2016 l’arquitecte municipal emet informe favorable. 

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

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

agament de 15.985,97 euros a favor de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en concepte de devolució de la subvenció per 

030-05) i revocada 

comptable de la 
corporació per tal que procedeixin a liquidar el deute mitjançant la carta de pagament 

s com una minoració de les 
transferències de capital del capítol VII del vigent pressupost d’ingressos.  

4.  Comunicar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Diputació, 92, 

08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUE S I DEMANIALS.  

1, el senyor Jordi Bonal i Aguilar, que 
actua en nom dels senyors Lluís Martínez i Martínez i Maria Rosario Jiménez Leal 
sol·licita llicència urbanística per a les obres de substitució d’uralites per altres no 
nocives i de similar aspecte al cobert posterior de la finca situada al carrer de Can 

En data 15 de juliol de 2016, l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez 
ja que la instància presentada i el pressupost del 

de la sol·licitud i presentació de 

En data 30 d’agost de 2016, el senyor Lluís Martínez i Martínez presenta una nova 
sol·licitud per refer la teulada del cobert exterior de la finca situada al carrer de Can 

de setembre de 2016 l’arquitecte municipal emet informe favorable.  

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 
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1. Concedir al senyor Lluís Martínez i Martínez, llicència urbanística per a les obres 
de formació de coberta al cobert posterior de la finca situada al carrer de Can Caló, 
22 amb les següents condicions:

  
- La llicència fa referència únicament a obres de reparació 

sense intervenció en l’estructura ni alteració de la volumetria de l’edificació 
existent. 

- L’obra fa referència únicament a obres interiors de la parcel·la, sense ocupació 
de la via pública. 

- El possible material d’enderroc i els resid
transportar a abocador autoritzat.

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

El pressupost de l’obra és de 7.444,00 
 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12):   
50 €. 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres 
del pressupost): 212,15 €. 
  
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
 
 
8.1.2 
 
Antecedents 
  
En data 24 d’agost de 2016, RE 1
Jané, que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a les obres de 
pavimentació i anivellament del camí d’accés a l’habitatge dins la finca situada al Camí 
de l’església, 1. 
 
En data 2 de setembre de 2016, la llicència ha estat informada favorablemen
l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez. 
 
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
 
1. Concedir al senyor Francesc Xavier Gallofré i Jané llicència urbanística per a 
realitzar les obres de pavimentació i anivellament del camí d’accés a l’habitatge dins la 
finca situada al Camí de l’església, 1 amb les següents condicions: 
 

- La llicència fa referència 
ocupació de la via pública.

- El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. Per tal de donar compliment al que regeix en 
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ir al senyor Lluís Martínez i Martínez, llicència urbanística per a les obres 
de formació de coberta al cobert posterior de la finca situada al carrer de Can Caló, 
22 amb les següents condicions: 

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

L’obra fa referència únicament a obres interiors de la parcel·la, sense ocupació 

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

El pressupost de l’obra és de 7.444,00 €. 

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.

En data 24 d’agost de 2016, RE 1-2016-000622-1, el senyor Francesc Xavier Gallofré i 
actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a les obres de 

pavimentació i anivellament del camí d’accés a l’habitatge dins la finca situada al Camí 

En data 2 de setembre de 2016, la llicència ha estat informada favorablemen
l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez.  

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

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

senyor Francesc Xavier Gallofré i Jané llicència urbanística per a 
realitzar les obres de pavimentació i anivellament del camí d’accés a l’habitatge dins la 
finca situada al Camí de l’església, 1 amb les següents condicions:  

La llicència fa referència únicament a obres interiors de la parcel·la, sense 
ocupació de la via pública. 
El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. Per tal de donar compliment al que regeix en 
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ir al senyor Lluís Martínez i Martínez, llicència urbanística per a les obres 
de formació de coberta al cobert posterior de la finca situada al carrer de Can Caló, 

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

L’obra fa referència únicament a obres interiors de la parcel·la, sense ocupació 

us de la construcció s’hauran de 

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

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

(Ordenança fiscal número 3: 2,85% 

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

1, el senyor Francesc Xavier Gallofré i 
actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a les obres de 

pavimentació i anivellament del camí d’accés a l’habitatge dins la finca situada al Camí 

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

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

senyor Francesc Xavier Gallofré i Jané llicència urbanística per a 
realitzar les obres de pavimentació i anivellament del camí d’accés a l’habitatge dins la 

únicament a obres interiors de la parcel·la, sense 

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

El pressupost de l’obra és de 400 
 

2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrat
50 €. 
  
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 11,40 €. 
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
 
8.1.3 
 
Antecedents 
  
En data 2 de setembre de 2016, RE 1
Quevedo, que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a les obres de 
remolinar la paret lateral de l’edifici situat al carrer de Can Caló, 6
 
En data 2 de setembre de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 
l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez.  
 
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach
següent acord: 
 
1. Concedir a la senyora Diana Monforte i Quevedo llicència urbanística per a realitzar 
les obres de remolinar la paret lateral de l’edifici situat al carrer de Can Caló, 6 amb les 
següents condicions:  

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

- L’obra fa referència únicament a obres interiors a la parcel·la, sense o
de via pública. 

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

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

El pressupost de l’obra és de 500 
 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12)
50 €. 
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matèria de seguretat i salut, caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra, 
efectuï l’avaluació de riscos i adopti les mesures que calgui.  

El pressupost de l’obra és de 400 €. 

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.

En data 2 de setembre de 2016, RE 1-2016-000634-1, la senyora Diana Monforte i 
Quevedo, que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a les obres de 
remolinar la paret lateral de l’edifici situat al carrer de Can Caló, 6.  

En data 2 de setembre de 2016, la llicència ha estat informada favorablement per 
l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez.   

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

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

1. Concedir a la senyora Diana Monforte i Quevedo llicència urbanística per a realitzar 
les obres de remolinar la paret lateral de l’edifici situat al carrer de Can Caló, 6 amb les 

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

L’obra fa referència únicament a obres interiors a la parcel·la, sense o

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

El pressupost de l’obra és de 500 €. 

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

Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12)
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i salut, caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra, 

iva 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. 

1, la senyora Diana Monforte i 
Quevedo, que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a les obres de 

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

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Concedir a la senyora Diana Monforte i Quevedo llicència urbanística per a realitzar 
les obres de remolinar la paret lateral de l’edifici situat al carrer de Can Caló, 6 amb les 

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

L’obra fa referència únicament a obres interiors a la parcel·la, sense ocupació 

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

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

Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12):   
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- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 14,25 €. 
  
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
 
La proposta és aprovada per 
són atorgades.   
 
 
09. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL TERCERA DEL 
CONVENI AMB EL SERVEI CATAL
MANTENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL PER A L’EXERCICI 2 016. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de la clàusula addicional tercera del conveni per al 
funcionament i manteniment del consultori local.   
 
Antecedents 
 
El conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Servei Català de la Salut, si
1 d’octubre  de 2014. 
 
Es proposa la clàusula addicional tercera del conveni per al funcionament i 
manteniment del consultori local per a l’any 2016, amb una contraprestació econòmica 
a favor de l’ajuntament d’import màxim 4.697,02 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
Articles 109 i Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim 
jurídic de les administracions públiques de Catalunya.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar la clàusula addicional tercera del conveni entre l’ajuntament de Mieres i el 
Servei Català de la Salut per al funcionament i manteniment del consultori local per a 
l’any 2016.   
 
2. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a la signatura de la clàusula 
addicional tercera del conveni i de tota la documentació necessària per fer efectius els 
presents acords.   
 
3. Notificar aquests acords al Servei Català de la Salut.
 
La proposta és aprovada per 
 
 
10.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
DE L’ANY 2015. 
 
Antecedents 
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Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 

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

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

09. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL TERCERA DEL 
CONVENI AMB EL SERVEI CATAL À DE LA SALUT PER AL FUNCIONAMENT I 
MANTENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL PER A L’EXERCICI 2 016. 

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de la clàusula addicional tercera del conveni per al 
funcionament i manteniment del consultori local.    

El conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Servei Català de la Salut, si

Es proposa la clàusula addicional tercera del conveni per al funcionament i 
manteniment del consultori local per a l’any 2016, amb una contraprestació econòmica 
a favor de l’ajuntament d’import màxim 4.697,02 euros.  

Articles 109 i Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim 
jurídic de les administracions públiques de Catalunya. 

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

1. Aprovar la clàusula addicional tercera del conveni entre l’ajuntament de Mieres i el 
Servei Català de la Salut per al funcionament i manteniment del consultori local per a 

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

3. Notificar aquests acords al Servei Català de la Salut. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

10.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
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Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 

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

conseqüentment les llicències sol·licitades 

09. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL TERCERA DEL 
DE LA SALUT PER AL FUNCIONAMENT I 

MANTENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL PER A L’EXERCICI 2 016.  

Proposta relativa a l’aprovació de la clàusula addicional tercera del conveni per al 

El conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Servei Català de la Salut, signat amb data 

Es proposa la clàusula addicional tercera del conveni per al funcionament i 
manteniment del consultori local per a l’any 2016, amb una contraprestació econòmica 

Articles 109 i Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim 

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Aprovar la clàusula addicional tercera del conveni entre l’ajuntament de Mieres i el 
Servei Català de la Salut per al funcionament i manteniment del consultori local per a 

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

10.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
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Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2015, juntament amb tota 
la documentació annexa, segons la 
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes emès en data 1 de 
juliol de 2016.    
 
Atès que el Compte General de l’exercici 2015 ha estat exposat al públic en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament i en Butlletí Oficial d
data 14 de juliol de 2016, pel període reglamentari, i que durant aquest termini no 
s’han presentat reclamacions, al·legacions ni observacions.
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els
212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.
 
Vist l’article 4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes, que 
disposa que les corporacions locals han
directament a la Sindicatura de Comptes.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1.  Aprovar en tot el seu contingut el Compte General 
d’acord amb les dades que figuren en l’expedient.
 
2. Trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte General de la Corporació 
corresponent a l’exercici 2015 a través de la plataforma Eacat.
 
La proposta és aprovada per 
 
 
 
11. PROPOSTA DE SOL
GARROTXA PER LA REALITZACIÓ D’UN TALLER DE MEMÒRIA 2016

 
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 segon semestre de l’any 2016 i 
primer semestre de l’any 2017, 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. 
 
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.
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Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2015, juntament amb tota 
la documentació annexa, segons la legislació vigent. 

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes emès en data 1 de 

Atès que el Compte General de l’exercici 2015 ha estat exposat al públic en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament i en Butlletí Oficial de la Província de Girona número 134 de 
data 14 de juliol de 2016, pel període reglamentari, i que durant aquest termini no 
s’han presentat reclamacions, al·legacions ni observacions. 

Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els
212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

Vist l’article 4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes, que 
disposa que les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici, 
directament a la Sindicatura de Comptes. 

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

1.  Aprovar en tot el seu contingut el Compte General corresponent a l’exercici 2015, 
d’acord amb les dades que figuren en l’expedient. 

2. Trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte General de la Corporació 
corresponent a l’exercici 2015 a través de la plataforma Eacat. 

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 2016

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 2016 i 
primer semestre de l’any 2017, 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. 
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Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2015, juntament amb tota 

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes emès en data 1 de 

Atès que el Compte General de l’exercici 2015 ha estat exposat al públic en el taulell 
e la Província de Girona número 134 de 

data 14 de juliol de 2016, pel període reglamentari, i que durant aquest termini no 

Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 al 
212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Vist l’article 4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes, que 
de retre els comptes de cada exercici, 

president, proposa al Ple municipal, 

corresponent a l’exercici 2015, 

2. Trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte General de la Corporació 

ICITUD AL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA 
GARROTXA PER LA REALITZACIÓ D’UN TALLER DE MEMÒRIA 2016-2017. 

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 2016 i 
primer semestre de l’any 2017, es proposa sol·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 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  
 
1.  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 2016 i primer semestre 
de l’any 2017 per un preu total de 630 euros. 
 
2.   Autoritzar la despesa a càrrec l’aplicació 
 
3.   Notificar-ho al Consorci d’Acció Social 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
12. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA D E L’AIGUA PER A 
L’ACTUACIÓ DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLERA  PÚBLICA EN 
TRAM URBÀ DE LA RIERA MERDANÇÀ, ANYS 2016 I 2017. 
 
Antecedents 
 
Mitjançant Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol (DOGC núm
d’agost)  l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat les bases reguladores i la 
convocatòria que regula la línia de subvencions consistents en la realització 
d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els 
anys 2016 i 2017. 
 
L’Ajuntament de Mieres amb col·laboració del Consorci Sigma ha elaborat una 
memòria descriptiva de l’actuació a executar consistent en la neteja de vegetació de la 
llera de la riera de Merdançà
distància inferior als dos quilò
inundable amb un període de retorn inferior a 100 anys. 
 
 Fonaments de dret 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
 
Decret 273/2016, de 12 de juliol.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  
 
1. Sol·licitar adherir-se a la convocatòria de subvencions aprovada per Resolució 
TES/1899/2016, de 22 de juliol, que té per objecte la gestió de la vegetació de ribera i 
la neteja dels elements vegetals que es poden acumular a l’espai fluvial per motius 
naturals, en trams urbans de lleres públiques de l’àmbit territorial del Districte de conca
fluvial de Catalunya. 
 
2. Aprovar la Memòria descriptiva de les actuacions de conservació i manteniment de 
lleres públiques en tram urbà durant els anys 2016
9.252,09 € més 1.942,94 € d’IVA. 
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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 2016 i primer semestre 
de l’any 2017 per un preu total de 630 euros.  

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

ho al Consorci d’Acció Social  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

12. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA D E L’AIGUA PER A 
L’ACTUACIÓ DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLERA  PÚBLICA EN 
TRAM URBÀ DE LA RIERA MERDANÇÀ, ANYS 2016 I 2017.  

Mitjançant Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol (DOGC núm
l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat les bases reguladores i la 

convocatòria que regula la línia de subvencions consistents en la realització 
d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els 

L’Ajuntament de Mieres amb col·laboració del Consorci Sigma ha elaborat una 
memòria descriptiva de l’actuació a executar consistent en la neteja de vegetació de la 
llera de la riera de Merdançà en un tram respecte del qual, aigües avall i a una 
distància inferior als dos quilòmetres, hi ha el nucli urbà de Mieres, ubicat en una zona 
inundable amb un període de retorn inferior a 100 anys.  

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

Decret 273/2016, de 12 de juliol. 

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

se a la convocatòria de subvencions aprovada per Resolució 
/2016, de 22 de juliol, que té per objecte la gestió de la vegetació de ribera i 

la neteja dels elements vegetals que es poden acumular a l’espai fluvial per motius 
naturals, en trams urbans de lleres públiques de l’àmbit territorial del Districte de conca

Aprovar la Memòria descriptiva de les actuacions de conservació i manteniment de 
lleres públiques en tram urbà durant els anys 2016-2017 valorada amb un import de 

€ més 1.942,94 € d’IVA.  
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president, proposa al Ple l’adopció dels 

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 2016 i primer semestre 

12. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA D E L’AIGUA PER A 
L’ACTUACIÓ DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLERA  PÚBLICA EN 

Mitjançant Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol (DOGC número 7176 de 3 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat les bases reguladores i la 

convocatòria que regula la línia de subvencions consistents en la realització 
d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els 

L’Ajuntament de Mieres amb col·laboració del Consorci Sigma ha elaborat una 
memòria descriptiva de l’actuació a executar consistent en la neteja de vegetació de la 

en un tram respecte del qual, aigües avall i a una 
metres, hi ha el nucli urbà de Mieres, ubicat en una zona 

president, proposa al Ple l’adopció dels 

se a la convocatòria de subvencions aprovada per Resolució 
/2016, de 22 de juliol, que té per objecte la gestió de la vegetació de ribera i 

la neteja dels elements vegetals que es poden acumular a l’espai fluvial per motius 
naturals, en trams urbans de lleres públiques de l’àmbit territorial del Districte de conca 

Aprovar la Memòria descriptiva de les actuacions de conservació i manteniment de 
2017 valorada amb un import de 
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3. Trametre la Memòria i la sol
mitjançant l’EACAT.   
 
La proposta és aprovada per 
 
 
13. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC EN CON CEPTE DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER FER FRONT A LES D ESPESES 
D’ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE MENJADORS ESCOLARS DE LA COMUNA 
RURAL DE MALI PROMOGUT PER L’ENTITAT MICROFONS DE C ATALUNYA EN 
NOM CC ONG. 
 
Antecedents 
 
L’entitat microFons de Catalunya per a la Cooperació al Desenvolupament, en nom de 
CC ONG ajuda al desenvolupament,  ha sol·licitat un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Mieres per destinar-lo al projecte de menjadors escolars de la Comuna Rural de Mali, 
que té per objecte cobrir una campanya d’emergència per garantir l’alimentació de 
3.300 nens i nenes que estan repartits en vint
 
El secretari-interventor ha informat que els ens locals poden atorgar subvencions i 
ajuts a ens, organismes i/o
entitats supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin 
d’interès local i general. 
 
Vist que l’Ajuntament creu oportú participar i destinar un ajut econòmic simbòl
de 0,10 euros per habitant, a fi i efecte de contribuir a favor de projectes de cooperació 
i desenvolupament a través d’organitzacions domiciliades a Catalunya. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1. Atorgar un ajut econòmic, en concepte de subvenció directe exclosa de pública 
concurrència a la següent entitat:
 
ENTITAT NIF /CIF
 
CC ONG AJUDA AL 
DESENVOLUPAMENT 

 
62669130

 
L’ajut ha d’estar destinat a fer front a les despeses d’organització del projecte 
menjadors escolars de la Comuna Rural de Mali.  
 
2.  Disposar i pagar la despesa de l’ajut a 
231.48005 Atencions solidàries.
 
3.  Comunicar aquest acord a l’entitat microFons de Catalunya per a la Cooperació al 
Desenvolupament i CC ONG ajuda al desenvolupament. 
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Trametre la Memòria i la sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

13. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC EN CON CEPTE DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER FER FRONT A LES D ESPESES 

DEL PROJECTE MENJADORS ESCOLARS DE LA COMUNA 
RURAL DE MALI PROMOGUT PER L’ENTITAT MICROFONS DE C ATALUNYA EN 

de Catalunya per a la Cooperació al Desenvolupament, en nom de 
CC ONG ajuda al desenvolupament,  ha sol·licitat un ajut econòmic a l’Ajuntament de 

lo al projecte de menjadors escolars de la Comuna Rural de Mali, 
ir una campanya d’emergència per garantir l’alimentació de 

3.300 nens i nenes que estan repartits en vint-i-set escoles del país centreafricà. 

interventor ha informat que els ens locals poden atorgar subvencions i 
ajuts a ens, organismes i/o particulars quan les activitats desenvolupades per aquestes 
entitats supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin 

Vist que l’Ajuntament creu oportú participar i destinar un ajut econòmic simbòl
de 0,10 euros per habitant, a fi i efecte de contribuir a favor de projectes de cooperació 
i desenvolupament a través d’organitzacions domiciliades a Catalunya. 

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

1. Atorgar un ajut econòmic, en concepte de subvenció directe exclosa de pública 
concurrència a la següent entitat: 

NIF /CIF DOMICILI CONCEPTE  
 
62669130 

 
C/ de 
Montserrat, 83 
08201 
Sabadell 
(Barcelona) 

 
Ajut de 
cooperació 
internacional  

L’ajut ha d’estar destinat a fer front a les despeses d’organització del projecte 
menjadors escolars de la Comuna Rural de Mali.   

2.  Disposar i pagar la despesa de l’ajut a càrrec a l’aplicació pressupostària següent:  
231.48005 Atencions solidàries. 

3.  Comunicar aquest acord a l’entitat microFons de Catalunya per a la Cooperació al 
Desenvolupament i CC ONG ajuda al desenvolupament.  
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·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua 

13. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC EN CON CEPTE DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER FER FRONT A LES D ESPESES 

DEL PROJECTE MENJADORS ESCOLARS DE LA COMUNA 
RURAL DE MALI PROMOGUT PER L’ENTITAT MICROFONS DE C ATALUNYA EN 

de Catalunya per a la Cooperació al Desenvolupament, en nom de 
CC ONG ajuda al desenvolupament,  ha sol·licitat un ajut econòmic a l’Ajuntament de 

lo al projecte de menjadors escolars de la Comuna Rural de Mali, 
ir una campanya d’emergència per garantir l’alimentació de 

set escoles del país centreafricà.  

interventor ha informat que els ens locals poden atorgar subvencions i 
particulars quan les activitats desenvolupades per aquestes 

entitats supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin 

Vist que l’Ajuntament creu oportú participar i destinar un ajut econòmic simbòlic a raó 
de 0,10 euros per habitant, a fi i efecte de contribuir a favor de projectes de cooperació 
i desenvolupament a través d’organitzacions domiciliades a Catalunya.  

president, proposa al Ple municipal, 

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

IMPORT  

 

 
   33,00 € 

L’ajut ha d’estar destinat a fer front a les despeses d’organització del projecte 

càrrec a l’aplicació pressupostària següent:  

3.  Comunicar aquest acord a l’entitat microFons de Catalunya per a la Cooperació al 
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La proposta és aprovada per 
 
 
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCAT ÒRIA QUE HA 
DE REGIR EL CONCURS
PROVEIR LA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU QUE RESTA VACANT A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ
FUNCIONARITZACIÓ D’ACORD AMB DISP. TRANS. 2ONA. DE L’EBEP)
 
Antecedents 

El Ple de l’Ajuntament de data 29 de desembre de 2015 va aprovar la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball de la Corporació.

Els esmentats acords contemplen
la cobertura d’un lloc d’Auxiliar d’Administració General (C2 amb CD 15) per promoció 
interna mitjançant un procés de funcionarització d’acord amb el que preveu la 
Disposició  Transitòria 2ona. de l’EBEP.
 
L’esmentada plaça ha estat inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2016, 
que va ser aprovada en data 4 de març de 2016 i publicada en el 
29 de març de 2016.  

L’esmentada plaça vacant del personal funcionari resta configurada
forma:  

- Categoria laboral: Subgrup C
- Denominació: Auxiliar administratiu.
- Nivell de titulació: graduat escolar o equivalent
- Número de vacants: una 
- Sistema de selecció: concurs
funcionarització d’acord amb 

Finalitzat el procés selectiu, serà amortitzada la plaça que resulti vacant.

Es proposa iniciar l’expedient per a la cobertura per promoció interna de l’esmentada
plaça mitjançant l’aprovació de les bases que han de regular el procediment de 
provisió i la convocatòria pública del procediment.
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari
 
Fonaments de dret 

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

RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 

RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què 
ha d’ajustar-se el procediment de sele
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La proposta és aprovada per unanimitat.    

14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCAT ÒRIA QUE HA 
CONCURS-OPOSICIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PER 

AUXILIAR ADMINISTRATIU QUE RESTA VACANT A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ
FUNCIONARITZACIÓ D’ACORD AMB DISP. TRANS. 2ONA. DE L’EBEP)

El Ple de l’Ajuntament de data 29 de desembre de 2015 va aprovar la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball de la Corporació. 

Els esmentats acords contemplen com a mesura de planificació dels recursos humans, 
la cobertura d’un lloc d’Auxiliar d’Administració General (C2 amb CD 15) per promoció 
interna mitjançant un procés de funcionarització d’acord amb el que preveu la 

ria 2ona. de l’EBEP. 

L’esmentada plaça ha estat inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2016, 
ada en data 4 de març de 2016 i publicada en el BOP número 59 de 

L’esmentada plaça vacant del personal funcionari resta configurada

Categoria laboral: Subgrup C-2 
Denominació: Auxiliar administratiu. 
Nivell de titulació: graduat escolar o equivalent 

 
Sistema de selecció: concurs-oposició promoció interna horitzontal (procés de 

ionarització d’acord amb la Disposició Transitòria 2ona. de l’EBEP). 

Finalitzat el procés selectiu, serà amortitzada la plaça que resulti vacant.

xpedient per a la cobertura per promoció interna de l’esmentada
plaça mitjançant l’aprovació de les bases que han de regular el procediment de 
provisió i la convocatòria pública del procediment. 

Vist l’informe favorable emès pel secretari-interventor.  

2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 

pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què 
se el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració Local.
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14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCAT ÒRIA QUE HA 
OPOSICIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PER 

AUXILIAR ADMINISTRATIU QUE RESTA VACANT A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ  (PROCÉS DE 
FUNCIONARITZACIÓ D’ACORD AMB DISP. TRANS. 2ONA. DE L’EBEP)  

El Ple de l’Ajuntament de data 29 de desembre de 2015 va aprovar la plantilla de 

com a mesura de planificació dels recursos humans, 
la cobertura d’un lloc d’Auxiliar d’Administració General (C2 amb CD 15) per promoció 
interna mitjançant un procés de funcionarització d’acord amb el que preveu la 

L’esmentada plaça ha estat inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2016, 
BOP número 59 de 

L’esmentada plaça vacant del personal funcionari resta configurada de la següent 

ó promoció interna horitzontal (procés de 
ria 2ona. de l’EBEP).  

Finalitzat el procés selectiu, serà amortitzada la plaça que resulti vacant. 

xpedient per a la cobertura per promoció interna de l’esmentada 
plaça mitjançant l’aprovació de les bases que han de regular el procediment de 

’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 

pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què 
cció dels funcionaris d’Administració Local. 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  
 
1. Aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el concurs oposició
promoció interna per proveir la plaça 
plantilla de personal funcionari de la corporació
amb disp. trans. 2ona. de l’EBEP).
 
2. Sotmetre les bases a informació pública mitjançant anuncis al BOE 
mitjançant un termini de 20 dies hàbils.  En el supòsit que dins aquest termini no es 
presentin al·legacions ni reclamacions les bases es consideraran aprovades amb 
caràcter definitiu.   
 
3. Simultàniament a l’aprovació de les bases, es farà públi
obstant aquesta quedarà suspesa en cas que es presentin al·legacions i/o 
reclamacions contra les bases.  
 
4. Notificar-ho al personal de la corporació. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA D’UNA PART DEL FONS DOCUME NTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES AMB L’OBJECTIU DEL SEU INGRÉ S A L’ARXIU 
COMARCAL DE LA GARROTXA.
 

 
Antecedents 
 
Atès que l’Ajuntament de Mieres és titular d’un fons documental 
per documentació del propi Consistori, la qual es considera d’interès per a la 
col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural, i de la qual se’n vol afavorir la seva 
preservació i divulgació. 
 
Atès que actualment l’Ajuntament de
permeti conservar el seu fons en condicions idoneïtat necessàries i que en permeti el 
fàcil accés a investigadors i a ciutadans en general. 
 
Atesos els motius exposats, s’han dut a terme gestions davant l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa, per tal de cedir-li en comodat una part del fons documental de l’Ajuntament 
de Mieres, perquè disposa de les instal·lacions adequades per a la conservació de la 
documentació i de l’espai necessari i idoni per a l’accés a investigadors i a ciutadans 
en general. 
 
Vist el model de contracte de cessió en comodat d’una part del fons documental de 
l’Ajuntament de Mieres proposat pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya – Direcció General de Patrimoni Cultural 
l’Ajuntament de Mieres i el Consell Comarcal de la Garrotxa 
Garrotxa.  
 
Fonaments de dret 
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del

1. Aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el concurs oposició
er proveir la plaça auxiliar administratiu que resta vacant a la 

plantilla de personal funcionari de la corporació (procés de funcionarització d’acord 
amb disp. trans. 2ona. de l’EBEP). 

2. Sotmetre les bases a informació pública mitjançant anuncis al BOE 
mitjançant un termini de 20 dies hàbils.  En el supòsit que dins aquest termini no es 
presentin al·legacions ni reclamacions les bases es consideraran aprovades amb 

3. Simultàniament a l’aprovació de les bases, es farà pública la convocatòria, no 
obstant aquesta quedarà suspesa en cas que es presentin al·legacions i/o 
reclamacions contra les bases.   

ho al personal de la corporació.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ EN COMODAT A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA D’UNA PART DEL FONS DOCUME NTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES AMB L’OBJECTIU DEL SEU INGRÉ S A L’ARXIU 
COMARCAL DE LA GARROTXA.  

Atès que l’Ajuntament de Mieres és titular d’un fons documental constituït, bàsicament, 
per documentació del propi Consistori, la qual es considera d’interès per a la 
col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural, i de la qual se’n vol afavorir la seva 

Atès que actualment l’Ajuntament de Mieres no disposa d’un espai adequat que 
permeti conservar el seu fons en condicions idoneïtat necessàries i que en permeti el 
fàcil accés a investigadors i a ciutadans en general.  

els motius exposats, s’han dut a terme gestions davant l’Arxiu Comarcal de la 
li en comodat una part del fons documental de l’Ajuntament 

de Mieres, perquè disposa de les instal·lacions adequades per a la conservació de la 
ntació i de l’espai necessari i idoni per a l’accés a investigadors i a ciutadans 

Vist el model de contracte de cessió en comodat d’una part del fons documental de 
l’Ajuntament de Mieres proposat pel Departament de Cultura de la Generalitat de

Direcció General de Patrimoni Cultural -, a signar entre aquest, 
l’Ajuntament de Mieres i el Consell Comarcal de la Garrotxa – Arxiu Comarcal de la 
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president, proposa al Ple l’adopció dels 

1. Aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el concurs oposició mitjançant 
auxiliar administratiu que resta vacant a la 

(procés de funcionarització d’acord 

2. Sotmetre les bases a informació pública mitjançant anuncis al BOE i al BOP 
mitjançant un termini de 20 dies hàbils.  En el supòsit que dins aquest termini no es 
presentin al·legacions ni reclamacions les bases es consideraran aprovades amb 

ca la convocatòria, no 
obstant aquesta quedarà suspesa en cas que es presentin al·legacions i/o 

CESSIÓ EN COMODAT A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA D’UNA PART DEL FONS DOCUME NTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MIERES AMB L’OBJECTIU DEL SEU INGRÉ S A L’ARXIU 

constituït, bàsicament, 
per documentació del propi Consistori, la qual es considera d’interès per a la 
col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural, i de la qual se’n vol afavorir la seva 

Mieres no disposa d’un espai adequat que 
permeti conservar el seu fons en condicions idoneïtat necessàries i que en permeti el 

els motius exposats, s’han dut a terme gestions davant l’Arxiu Comarcal de la 
li en comodat una part del fons documental de l’Ajuntament 

de Mieres, perquè disposa de les instal·lacions adequades per a la conservació de la 
ntació i de l’espai necessari i idoni per a l’accés a investigadors i a ciutadans 

Vist el model de contracte de cessió en comodat d’una part del fons documental de 
l’Ajuntament de Mieres proposat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

, a signar entre aquest, 
Arxiu Comarcal de la 
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Articles 1740 i següents del Codi Civil que regulen el règim de 
 
Article 214 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova del Text ref
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
Article 41 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni i dels ens locals, que regulen el règim d’adopció dels acords de cessió de 
béns de titularitat municipal. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents acords:  
 
1. Aprovar la cessió en règim de comodat a la 
fons documental de l’Ajuntament de Mieres, amb l’objectiu del seu ingrés a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, a fi de conservar
investigadors i a ciutadans en general.
 
2. Aprovar l’esborrany proposat de “model de contracte de cessió en comodat de fons 
documental de l’ajuntament”, el qual s’adjunta al present acord i que consta a 
l’expedient administratiu corresponent.
 
3. Comunicar els presents acores al Departament de Cultura de 
Consell Comarcal de la Garrotxa.
 
La proposta és aprovada per 
 
 
16. ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.
 
No escau.  

 
17. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
L’Alcalde-President dóna la paraula als regidors/es.
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
20.40 h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo, 
com a secretari habilitat certifico.
 
Vist i plau,   
L’alcalde president 
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Articles 1740 i següents del Codi Civil que regulen el règim de comodat.

Article 214 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova del Text ref
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Article 41 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
locals, que regulen el règim d’adopció dels acords de cessió de 

béns de titularitat municipal.  

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

1. Aprovar la cessió en règim de comodat a la Generalitat de Catalunya d’una part del 
fons documental de l’Ajuntament de Mieres, amb l’objectiu del seu ingrés a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, a fi de conservar-lo, i alhora, garantir el seu accés a 
investigadors i a ciutadans en general. 

l’esborrany proposat de “model de contracte de cessió en comodat de fons 
documental de l’ajuntament”, el qual s’adjunta al present acord i que consta a 
l’expedient administratiu corresponent.  

3. Comunicar els presents acores al Departament de Cultura de la Generalitat i al 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

SUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.  

TORN OBERT DE PARAULES.  

President dóna la paraula als regidors/es. 

més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les 
h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo, 

com a secretari habilitat certifico. 

  El secretari-interventor 
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comodat. 

Article 214 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova del Text refós 

Article 41 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
locals, que regulen el règim d’adopció dels acords de cessió de 

president, proposa al Ple l’adopció dels 

Generalitat de Catalunya d’una part del 
fons documental de l’Ajuntament de Mieres, amb l’objectiu del seu ingrés a l’Arxiu 

lo, i alhora, garantir el seu accés a 

l’esborrany proposat de “model de contracte de cessió en comodat de fons 
documental de l’ajuntament”, el qual s’adjunta al present acord i que consta a 

la Generalitat i al 

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, 


