AJUNTAMENT DE MIERES

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

2015-2019
31
ordinària
3 de novembre de 2017
19.40 h.
20.17 h.
Sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Enric Domènech i Mallarach

Vivim Mieres-CUP-PA
Mieres

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

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

secretari Interventor
Sr. Lluís Muñoz i Lloret
També hi assisteix la Sra. Anna Puigvert
Puig
i Bonet
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia-Presidència
Presidència es declara oberta la sessió.
Tot seguit es passen a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són
els següents:

01. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
ORDINÀRIA DE DATA
29.09.2017.
Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 29 de setembre
de 2017, i se sotmet a aprovació.
L’acta és aprovada per unanimitat.
02.. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUIP DE GOVERN.
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L’Alcalde
Alcalde dóna compte de l’Agenda pública de l’equip de govern, que tot seguit es
transcriu:
30 setembre. Assistència a les jornades de convivència organitzades a l’escola de
Mieres.
1 octubre. Assistència a la jornada de votació del referèndum.
3 octubre.
ctubre. Adhesió a l’aturada general amb motiu de la crida feta per l’entitat “Taula
per la democràcia”.
9 octubre. Reunió amb la senyora
senyor Júlia Corominas.
10 octubre. Reunió amb els tècnics del Departament d’Ensenyament i la directora de
l’escola. Tema: obres
es d’ampliació i millora de l’escola.
10 octubre. Reunió amb el senyor Isidre Vila. Tema: masoveria urbana.
11 octubre. Participació en la tertúlia de Ràdio Olot.
12 octubre. Reunió amb el senyor Ramon Celis. Tema: masoveria urbana.
17 octubre. Reunió amb
mb els senyors Josep Collboni, Carles Bel i Pere Camps. Tema:
subvenció camins particulars.
19 octubre. Assistència al Consell d’Alcaldes.
20 octubre. Reunió amb la senyora Pilar Compta, tècnica d’ensenyament del Consell
Comarcal de la Garrotxa. Tema: transport
tra
escolar.
20 octubre. Assistència a la comissió informativa.
21 d’octubre. Assistència a la xerrada informativa sobre els nous compostadors
comunitaris.
21 octubre. Reunió amb la senyora Diana Monforte i el senyor Josep M. Gené.
23 octubre. Reunió
ó amb la senyora Mònica Font, periodista de la revista La Comarca.
Tema: entrevista alcaldes.
25 octubre. Reunió amb el senyor Jordi Triola d’Assegurances Bilbao.
26 octubre. Assistència a la Comissió Executiva de la Xarxa de Municipis per
l’Economia Social
al i Solidària (XMESS).
30 octubre. Reunió amb el senyor Francesc Llenas gerent comarcal de l’empresa
Sorea, SA.
31 d’octubre. Reunió amb el senyor Josep Rovira
31 d’octubre. Reunió amb la senyora M. Dolors Agustí.
2 novembre. Reunió amb el senyor Marc Arimany,
Arimany, tècnic del Consorci Sigma. Tema:
acord custòdia i compostadors comunitaris.
3 novembre. Reunió amb el senyor Ivan Bea, tècnic del Consell Comarcal de la
Garrotxa i el senyor Víctor Jiménez, executiu de vendes de Telefónica. Tema: nova
contractació telecomunicacions.
El Ple en resta assabentat.
03. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER
TRIMESTRE DEL 2017.
INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte: compliment dels terminis de pagaments imposats per la llei 15/2010 de
modificació de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat.
Període: TERCER TRIMESTRE 2017
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D’acord amb l’article 4 de la llei 15/2010 els Tresorers o, en el seu defecte, els
Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment
ent un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions
de cada ens
ns local, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de les
obligacions pendents en què
qu s’estigui incomplint el termini.
Sens perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local,
aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats
Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Aquests òrgans podran igualment
requerir la remissió dels citats informes.
Emeto el següent INFORME:
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT
COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES
FACTURES PRESENTADES A LA CORPORACIÓ.
Primer. D’acord amb el que estableix l’article 3.3 de la llei 15/2010, el termini de
pagament aplicable a les factures emeses des del dia 1 de
d juliol a 30 de setembre de
2017 és de 30 dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Segon. La mitjana del temps de pagament de factures registrades a l’Ajuntament de
Mieres durant el tercer trimestre natural de l’any 2017 és de -15,85
15,85 dies.
Tot seguit es transcriu el resum de les ràtios de les operacions pagades i pendents
així com el càlcul del PMP segons la metodologia de càlcul que estableixen els articles
3, 4 i 5 del RD 635/2014,
35/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica
rgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d abril, d’Estabilitat Pressupostària
Pressupost
i
Sostenibilitat Financera.
PMP - TERCER TRIMESTRE ANY 2017
Ràtio operacions
pagades
-16.27

Import
pagaments
realitzats
41.960,9 €
41.960,95

Ràtio operacions
pendents
-14,44

Import
operacions
pendents
12.445,26

PMP
(dies)
-15,85

Tercer. S’ha complert, el termini de pagament imposat per l’article 3.3 de la llei
15/2010 abans transcrit.
El Ple en resta assabentat.
04. PRENDRE CONEIXEMENT DELS
DEL DECRETS DE L’ALCALDE.
Identificació de l’expedient
l’
Donar compte dels Decrets de l’Alcalde.
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, dóna compte al Ple dels
següents Decrets aprovats
ts:
Decret número 2017DECR000108
2017DECR000
de 29.09.2017 pel qual es disposa que, amb
caràcter excepcional, la sessió del
del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de
setembre, convocada per a les 20 hores del dia 29 de setembre de 2017, es faci a la
seu de l’escola CEIP Finestres i no a la seu de l’Ajuntament.
Decret número 2017DECR000109
2017DECR000
de 02.10.2017 pel qual l’Ajuntament
l’Ajuntamen s’adhereix a
l’”aturada general” a tot Catalunya del dia 3 d’octubre de 2017.
2017
Decret número 2017DECR000110
2017DECR000
de 02.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
a la
a senyora Ivanna Quintanas i Pérez per ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per
fer l’activitat de ioga els dijous, una setmana de 20,15 a 21,45 h i la següent de 19 a
20,30 h, alternadament, de l’octubre 2017 al juny 2018.
Decret número 2017DECR000111
2017DECR000
de 02.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
al senyor Albert Juanola Fàbregas per
per poder utilitzar el pavelló per fer l’activitat de
patinatge els dimecres de 17,30 a 19,30 h la temporada de setembre 2017 a juny
2018.
Decret número 2017DECR000112
2017DECR000
de 06.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
a la senyora Maria Núria Vives Tañà,
Tañ per poder utilitzar el llum del pavelló el dia 7
d’octubre de les 16 a les 19 h, per a la celebració d’un aniversari.
Decret número 2017DECR000113
2017DECR000
de 09.10.2017 pel qual s’obre
obre convocatòria per a
la provisió del càrrec de jutge/essa de pau substitut del
del municipi de Mieres.
Mieres
Decret número 2017DECR000115
2017DECR000
de 09.10.2017 pel qual s’aprova
prova definitivament el
Pla d’Inspeccions i Controls en activitats, equipaments i espais col·lectius al terme
municipal de Mieres.
Decret número 2017DECR000116 de 18.10.2017 pel
el qual s’atorga llicència demanial
al Centre d’Estudis Mierencs per poder utilitzar i ocupar l’espai del centre cívic el dia
28 d’octubre per fer una xerrada sobre teuleries.
Decret número 2017DECR000117 de 18.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
demania
a la senyora Karine Puig i Martínez per utilitzar i ocupar l’espai del centre cívic el dia
22 d’octubre per fer una reunió de la fira de l’intercanvi.
Decret número 2017 DECR000118 de 20.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
al senyor Enric Domènech
nech i Mallarach per utilitzar i ocupar l’espai del centre cívic el dia
21 d’octubre per fer una reunió del Centre d’Estudis Mierencs.
Decret número 2017DECR000120 de 30.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
al senyor Carles José Guillot i Campillo
Campillo per utilitzar i ocupar l’espai del centre cívic per
realitzar classes de Salsa els dijous de 19 a 20 h cada 15 dies.
Decret número 2017DECR000121 de 30.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
a la Comissió de Festes de Mieres per utilitzar l’espai
l’espai del pati de l’escola, el menjador
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escolar i els lavabos el dia 4 de novembre de les 15 a les 21 h per fer la castanyada i
un concurs de ratafia.
Decret número 2017DECR000122 de 30.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
a l’AMIPA del CEIP Finestres
Finestres per utilitzar i ocupar l’espai del pati de l’escola i els
lavabos el dia 31 d’octubre de les 13,30 a les 19 h per fer la castanyada.
Decret número 2017DECR000123 de 30.10.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
a la senyora Maria Suárez i Gómez per posar
posar una parada de melmelada, sabó de
mans i ratafia, entre altres, al mercat del dia 4 de novembre.
Decret número 2017DECR000124 de 30.10.2017
30.10
pel qual s’informa favorablement el
pas de vehicles del I Clàssic Pla de l’Estany-Cornellà
l’Estany Cornellà del Terri que passaran
passar pel terme
municipal el pròxim 11 de novembre de 2017.
El Ple en resta assabentat.
05. PROPOSTA
ROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDE QUE HAN
ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
Identificació de l’expedient
Ratificació del
el Decret de l’Alcalde
l’Alcal número 2017DECR000114 de data 09.10.2017 pel
qual s’acorda l’adhesió de l’Ajuntament de Mieres a la contractació que el Consell
Comarcal de la Garrotxa iniciarà dels serveis de Prevenció de Riscos Laborals
mitjançant un procediment obert simplificat.
“Antecedents
En data 6 de febrer de 2017, mitjançant decret de l’alcalde, l’Ajuntament de Mieres va
acordar signar el conveni de col·laboració que té per objecte establir les bases i
condicions mitjançant les quals l’Ajuntament encomana al Consell Comarcal
Comarca de la
Garrotxa la gestió de la compra agregada de subministraments i serveis de comú
com
utilització mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt amb
tots aquells municipis del territori de la Garrotxa que també s’adhereixin a la mateixa
m
a
fi d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.
El conveni estableix en la seva clàusula quarta relativa a l’aprovació de la despesa que
l’Ajuntament farà l’encàrrec específic de contractació junt amb l’aprovació i disposició
de la despesa, acords que es remetran al Consell Comarcal a efectes de document
comptable d’autorització de la despesa, per tal que el Consell estigui facultat per iniciar
el procediment públic de licitació.
El Consell Comarcal de la Garrotxa està preparant una contractació del Servei de
Prevenció de Riscos Laborals.
L’Ajuntament de Mieres té la voluntat d’adherir-se
d’adherir se a la contractació que el Consell
Comarcal de la Garrotxa iniciarà en els propers mesos.
Fonaments de dret
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Disposició addicional segona i article 205.2 del Reial
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Mieres a la contractació
tació que el Consell
Comarcal de la Garrotxa
txa iniciarà dels serveis
servei de Prevenció de Riscos Laborals
mitjançant un procediment obert simplificat per l’import següent:
Servei de prevenció i revisions mèdiques: 615,50 euros
os anuals
2. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920
920 22707 “Serveis de
gestió” del pressupost vigent de la corporació.
3. Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la
prestació d’aquest servei en els exercicis 2018 a 2020.
4. Convalidar el Decret en la propera sessió
sessió plenària que es porti a terme.
5. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa mitjançant la
plataforma EACAT.”
Identificació de l’expedient
Ratificació del Decret de l’Alcalde número 2017DECR000119
2017DECR000
de data 24.10.2017 pel
qual s’aprova
a la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
“Identificació
Moció
oció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
Exposició de motius
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a
la suspensió
uspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets.
Trenta-vuit
vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de
l’Estatut, després
sprés de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella
situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida,
liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura
censura d’internet i de mitjans de
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i
processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra
contra població pacífica l’1 d’octubre,
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces
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policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de
la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyoll i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via
de la repressió i la vulneració de drets en lloc d’escoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van
concedir la majoria
joria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.
Per tots aquests motius, i atès que, per raons òbvies, interessa aprovar (i notificar)
aquesta resolució a la major brevetat possible, l’Alcalde-president,
l’Alcalde
amb el benentès
que el plenari municipal no es farà fins all proper divendres i escoltat el parer favorable
de tot l'equip de govern municipal i dels tres membres de l'altre grup municipal que hi
ha constituït a l'Ajuntament sobre aquesta qüestió.
RESOL:
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la
República aprovatss pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives
epressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions
catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió
de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar
rebla amb
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics
del Parlament de Catalunya.
Cinquè. Proposar la ratificació formal d'aquesta moció en la sessió plenària que s'ha
de convocar per al proper divendres, dia 27 d'octubre de 2017.”
2017.
La proposta de ratificació
icació dels mencionats decrets és aprovada per unanimitat.
06. APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2017.
4/2017
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la modificació de crèdit núm. 4/2017.
Antecedents
1. Inici de l’expedient de modificació
modificació de crèdit, mitjançant suplements de crèdit i crèdit
extraordinari, per atendre despeses necessàries atesa la impossibilitat de demorar fins
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a l’exercici següent la realització de la despesa i essent
sent insuficient o inexistent el crèdit
per atendre-la.
- Suplements de crèdit per import de 20.860 €: increment de crèdit
èdit de diferents
partides per atendre les despeses de:
1. Lloguers
2. Manteniment de vies públiques, parcs i jardins
3. Conservació i manteniment d’espais públics
4. Manteniment d’edificis i instal·lacions
5. Manteniment enllumenat públic
pú
6. Adquisició material centre cívic
7. Premsa, revistes i altres publicacions
8. Consum elèctric
9. Comunicació institucional
10. Activitats i material àrea de cultura
11. Despeses de sanitat
12. Redacció de projectes i altres treballs tècnics
13. Serveis
veis de gestió (treballs de gestoria)
14. Dietes i locomoció personal
15. Gestió del procés participatiu
16. Serveis urbanístics
17. Actuacions PAES
- Crèdit extraordinari per import de 4.500 €: creació de noves partides per atendre les
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se
demorar se fins a l’exercici
següent de les quals no existeix crèdit que es detallen a continuació:
1. Ampliació de la zona del contenidor de recollida de restes
restes vegetals
2. Senyalització viària

2. Les partides que es proposen minorar no han
ha estat incrementades
incrementad
mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
anteriors
No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar,
que impedeixi la modificació.
Fonaments jurídics

1. D’acord amb
mb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit és una
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la
realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se
demorar
fins a
l’exercici següent i per a la qual el crèdit resulta insuficient (art. 158.1, LRHL).
2. D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari és una
modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la
realització d’una despesa
despesa específica i determinada que no pot demorar-se
demorar
fins a
l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit (art. 158.1, LRHL).
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3. L’article 36 del Reial decret 500/1990, estableix que els crèdits extraordinaris i els
suplements de crèdits es podran finançar
finançar amb majors ingressos i baixes de crèdits
d’altres partides.
4. De conformitat amb l’article 40 del Reial decret 500/1990, la transferència de crèdit
és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar
la quantia del mateix,, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides
pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica.
5. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
6. Les
es bases d’execució del pressupost.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
d
acords següents:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 4/2017 del pressupost de
despeses de la Corporació,
Corporació mitjançant
tjançant baixa de partides de despeses, segons el detall
següent:
ORIGEN DE FONS
Baixa de partides
Aplicació
2017.920.130
2017.920.131
2017.920.162
2017.454.21005
2017.920.21901
2017.920.22000
2017.820.22103
2017.920.22400
2017.432.22608
2017.339.22609
2017.1621.22700
2017.1623.22700
2017.920.25001
2017.169.25004
2017.912.23001
2017.334.60903

Descripció
Retribucions personal fix
Retribucions personal temporal
Formació de personal
Manteniment xarxa de senders
Manteniment de l'equip de so i llum
Despeses d'oficina
Combustibles i carburants
Assegurances
Despeses promoció turística
Activitats i material àrea de joventut
Recollida residus
Tractament i eliminació de residus
Servei de secretaria intervenció
Serveis de dinamització sociocultural
Indemnització regidors
Adquisició cartelleres
TOTAL

Pressupost
Crèdit
Augments Disminució
definitiu
anterior
54.000,00
2.740,00
51.260,00
11.500,00
2.400,00
9.100,00
500,00
400,00
100,00
1.400,00
800,00
600,00
500,00
300,00
200,00
912,08
200,00
712,08
3.400,00
600,00
2.800,00
8.000,00
560,00
7.440,00
1.500,00
650,00
850,00
2.500,00
440,00
2.060,00
15.342,99
2.500,00
12.842,99
15.233,48
700,00
14.533,48
11.000,00
200,00
10.800,00
11.800,00
400,00
11.400,00
3.000,00
800,00
2.200,00
2.499,94
900,00
1.599,94
0,00

14.590,00

Majors ingressos
Aplicació
2017.46100

Descripció
Subvencions corrents Diputació de Girona
TOTAL

2017.87000

Romanent de tresoreria

Crèdit
Pressupost
Augments Disminució
anterior
definitiu
24.060,00 6.270,38
30.330,38
6.270,38
6.499,62
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TOTAL ORIGEN DE FONS

27.360,00

APLICACIÓ DE FONS
Suplements de crèdit
Aplicació
2017.338.20000
2017.163.21001
2017.1721.21002
2017,920,21200
2017.165.21301
2017.3321.22000
2017.920.22001
2017.165.22100
2017.920.22603
2017.338.22609
2017.312.22699
2017,151,22706
2017.920.22707
2017.920.23020
2017,920.24000
2017.150.25002
2017,1721,62306

Crèdit
Pressupost
Augments Disminució
anterior
definitiu
Lloguers
1.250,00
500,00
1.750,00
Manteniment vies públiques, parcs i jardins
1.653,54
600,00
2.253,54
Conservació i manteniment d'espais públics
6.275,14 5.400,00
11.675,14
Manteniment d'edificis i instal·lacions
8.917,60
900,00
9.817,60
Manteniment enllumenat públic
1.500,00
500,00
2.000,00
Adquisició material centre cívic
500,00
300,00
800,00
Premsa, revistes i altres
altre publicacions
2.755,56
550,00
3.305,56
Consum elèctric
17.561,86
700,00
18.261,86
Comunicació institucional
1.850,00
500,00
2.350,00
Activitats i material àrea de cultura
10.000,00
800,00
10.800,00
Despeses de sanitat
4.684,15
805,00
5.489,15
Redacció de projectes i altres treballs
tècnics
20.156,30 6.500,00
26.656,30
Serveis de gestió (treballs de gestoria)
1.905,96
400,00
2.305,96
Dietes i locomoció personal
500,00
200,00
700,00
Gestió procés participatiu
1.800,00
5,00
1.805,00
Serveis urbanístics
7.500,00 2.000,00
9.500,00
Actuacions PAES
4.000,00
200,00
4.200,00
Descripció

TOTAL

20.860,00

0,00

Crèdit extraordinari
Aplicació
2017.1621.61909
2017.133.60901

Descripció
Ampliació zona contenidor recollida restes
vegetals
Senyalització
lització viària

TOTAL
TOTAL APLICACIÓ DE FONS

Crèdit
anterior
0,00
0,00

Augments Disminució
2.000,00
4.500,00

6.500,00

Pressupost
definitiu
2.000,00
4.500,00

0,00

27.360,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari
reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas de no presentar-se
presentar se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
La proposta és aprovada per unanimitat.
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07.. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors
Antecedents
Es consideren
onsideren 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
l
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. Aquests contractes es
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes
que estableix la llei de contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de
pròrroga.
Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de
la contractació
tractació que es proposa.
interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració
El secretari-interventor
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de
l’aplicació que s’indica.
Fonaments de dret
Articles
cles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Aprovar
rovar els següents contractes menors:
Obres
empresa
PERE SERRAT
COLLMALIVERN
Mas Reixach
17830 MIERES
40259786B

concepte

aplicació
pressupostària

Obres d’ampliació
zona contenidor
recollida restes
vegetals

172.61909
Ampliació zona
contenidor recollida
restes vegetals

import autoritzat
Import
IVA
Total

1.350,00 €
283,50 €
1.633,50 €
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LLUÍS CORNELLAS
PLANELLA –
CORNELLAS
INSTAL·LACIONS
C/ Barcelona, 95
17820 BANYOLES
77914524T

Import
Substitució
lluminàries per LED

1721.62306
Actuacions PAES

IVA

3.460,00 €
726,60 €

Total

4.186,60 €

Subministraments
empresa
FARMÀCIA
ESTEVE BONMATÍ,
CB
Avda. Reis Catòlics,
15
17800 OLOT
E55272215

concepte

aplicació
pressupostària

import autoritzat
Import

Farmaciola pavelló

340.22609
Activitats i material
àrea d’esports

IVA

127,22 €
16,75 €

Total

143,97 €

Serveis
empresa
CLIP
JOAQUIM MORERA
SALIS
C/ Verge de la
Guia,35
17800 OLOT
46672032H
JORDI BATLLE
COLLET
Can Margot
17459 CAMPLLONG
38782397G

concepte

Equip de so fira
intercanvi

Lloguer lavabos fira
intercanvi

aplicació
pressupostària
338.22609
Activitats i material
àrea de cultura

338.20000
Lloguers

import autoritzat
Import

575,00 €

IVA

120,75 €

Total

695,75 €

Import

450,00 €

IVA
Total

94,50 €
544,50 €

na vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a
2. Que una
l’expedient i es procedeixi, si s’escau, a aprovar
aprovar-la
la a càrrec de les aplicacions
pressupostàries compromeses.
3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, per signar la
documentació necessària en relació als contractes de serveis.
4. Comunicar-ho
ho als interessats.
La proposta és aprovada per unanimitat.

08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES
Identificació de l’expedient
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Antecedents
El secretari-interventor
interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la
corporació, les factures per un import total de 22.988,13 euros.. Les esmentades
factures han estat reconegudes atès que deriven de compromisos de despesa
legalment adquirits.
Fonaments de dret
Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Articles 185 i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Lleii d’Hisendes Locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple municipal,
que adopti l’acord següent:
1. Aprovar el reconeixement de les següents factures:
N.
Registre
2017/352
2017/353

2017/354
2017/355

2017/356

2017/357

2017/358

2017/359
2017/360

2017/361
2017/362
2017/363

PROVEÏDOR

Bigmat
Bigmat
Telefónica
Móviles España,
SAU
Detall Agustí
1876, SL
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
Telefónica
Móviles España,
SAU
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
Sistemas
Digitales
Corporate, SL
Assessoria
Pagès, SLP
Som Energia,
SCCL
Benito Urban,
SLU
Consell

CONCEPTE

APLICACIÓ

IMPORT

Material brigada
Material brigada

155
155

22199
22199

3,36 €
11,79 €

Telèfons mòbils 18-08 a 17-0917

920

22200

48,40 €

Material brigada

155

22199

21,38 €

Servei secretaria intervenció
setembre 2017

920

25001

897,21 €

Telèfons fixos octubre 2017

920

22200

191,18 €

Dinamització sociocultural
juliol-setembre 2017

169

25004

2.601,12 €

Manteniment copiadora 08-09 a
08-10-17

920

21300

95,08 €

Honoraris setembre 2017
Subministrament elèctric
instal·lació fotovoltaica zona
esportiva 01-09 a 01-10-17

920

22707

107,02 €

165

22100

5,45 €

Adquisició de bancs
Assessorament urbanístic agost

169
150

62505
25002

3.781,25 €
426,06 €
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2017/364

2017/365

2017/366
2017/367
2017/368
2017/369

2017/370

2017/371

2017/372

2017/373
2017/374
2017/375

2017/376

2017/377
2017/378
2017/379
2017/380
2017/381

Comarcal de la
Garrotxa
Consell
Comarcal
arcal de la
Garrotxa
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
Detall Agustí
1876, SL
Ascensors Serra,
SA
BTM Sound, SL
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
David Bosch
Sillero

i setembre 2017

Disciplina urbanística agost i
setembre 2017
Memòria valorada arranjament
camí vell Santa Pau (Can Blanch
- La Casica)

150

25002

410,84 €

151

22706

543,89 €

Informes propostes procés
participatiu 2017

920

24000

263,52 €

Material brigada

155

22199

5,34 €

Manteniment ascensor 4T2017
Reparació commutador HDMI
Centre Cívic

920

21902

226,85 €

920

21901

80,83 €

Control de plagues urbanes
2017

312

22699

332,88 €

Supervisió, direcció i anàlisi
procés participatiu 2017

920

24000

744,53 €

Recollida deixalles setembre
2017

162
1

22700

870,79 €

22700

1.000,94 €

22701

145,20 €

920

21200

907,50 €

160

21003

297,00 €

165

22100

399,86 €

165

22100

225,63 €

165

22100

119,58 €

165

22100

114,47 €

920

25001

986,91 €

Tractament deixalles setembre
2017
Recollida restes vegetals
octubre 2017
Manteniment equipament
Decoresport, SA esportiu, cistelles bàsquet
Servei de
neteges
tècniques Olot-- Neteja col·lector carrer Sant
Net, SL
Pere
Subministrament elèctric
Som Energia,
enllumenat públic 16-09 a 15SCCL
10-2017
Som Energia,
Subministrament elèctric escola
SCCL
16-09 a 15-10-2017
Som Energia,
Subministrament elèctric
SCCL
ajuntament 16-09 a 15-10-2017
Som Energia,
Subministrament elèctric
SCCL
consultori 16-09 a 15-10-2017
Consell
Servei secretaria intervenció
Comarcal de la octubre 2017 i regularització

162
3
162
1
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2017/382
2017/383
2017/384
2017/385
2017/386
2017/387
2017/388
2017/389

2017/390

2017/391

Garrotxa
Consell
Comarcal de la
Garrotxa
Sorea, SA
Sorea, SA
Sorea, SA
Sorea, SA
Sorea, SA
Sorea, SA
Detall Agustí
1876, SL
Comercial i
serveis
Porqueres, SL
Telefónica
Móviles España,
SAU
Consell
Comarcall de la
Garrotxa
Prisma tot en
fotografia, SLU
Correos y
Telégrafos, SA
Esclatoil
L'Esquirol

gener-setembre 2017
Manteniment equips
informàtics 3T2017
Canon aigua escoles 3T2017
Canon aigua centre cívic 3T2017
Canon aigua reg pujolet 3T2017
Canon aigua cementiri 3T2017
Canon aigua ajuntament
3T2017
Canon aigua consultori 3T2017

920
161
161
161
161

21600
22101
22101
22101
22101

58,11 €
23,28 €
16,12 €
3,28 €
5,09 €

161
161

22101
22101

16,12 €
16,12 €

Material brigada

155

22199

25,41 €

Material neteja

920

22110

177,34 €

Telèfons mòbils 18-09 a 17-102017

920

22200

48,69 €

Estudi parc habitatges 2a fase

151

22706

6.515,20 €

Impressió fotografia
Enviaments postals octubre
2017
Benzina cotxe brigada
Obsequi jubilació personal
laboral

920

22000

23,15 €

920
920

22200
22103

18,95 €
50,00 €

231

48005

100,00 €

TOTAL

22.988,13 €

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

09. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
9.1 Llicències urbanístiques.
9.1.1.
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Antecedents
1
el senyor Lluís Grabulosa i Mercader, en
En data 03.02.2017, RE 1-2017-000061-1,
representació de la societat Granja Grabulosa, SC,
SC, sol·licita llicència urbanística per a
les
es obres d’instal·lació d’una tanca perimetral a les instal·lacions de l’explotació
ramadera de Can Bossa per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria
d’explotacions ramaderes.
En data 01.09.2017 es requereix a l’interessat per tal que aporti documentació
justificativa de la instal·lació de la tanca perimetral i pressupost o factures de
l’actuació.
En data 22.09.2017 el senyor Lluís Grabulosa aporta la documentació requerida.
Consta a l’expedient informe favorable de data 06.10.2017
.2017 emès per l’arquitecta de
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a
tècnic municipal.
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor.
secretari interventor.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Concedir al senyor Lluís Grabulosa i Mercader
Mercade llicència urbanística per a les
l obres
d’instal·lació d’una tanca perimetral a les instal·lacions de l’explotació ramadera Granja
Grabulosa, SC per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria
d’explotacions ramaderes, amb les següents condicions:
condici
- la tanca haurà de donar compliment a la normativa del planejament vigent pel
que fa a les característiques constructives i tindrà una alçada màxima d’1,40
d
m,
entenent que els 0,40 m restants estaran soterrats. Aquesta s’haurà de
construir de manera que no agredeixi el medi on s’emplaça.
- els possibles materials 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
industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i
adopti les mesures que calgui.
El termini per iniciar les obres és de 6 mesos i per finalitzar-les
les d’1 any.
El pressupost de l’obra és de 2.914,92 €.
2. Aprovar una liquidació de les següents
següen taxes i impostos:
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra major (Ordenança fiscal número 12:
0,3% base ICIO mínim 110 €): 50,00 euros.
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85%
del pressupost): 83,07 euros.
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
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La proposta és aprovada per unanimitat.
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
CALDERA DE BIOMASSA ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
Antecedents
En data 18 de maig de 2016, mitjançant Resolució de l’Alcaldia, es va aprovar
l’avantprojecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa per a l’escola i el dispensari del
municipi de Mieres, amb un pressupost total de 48.053,40 €, IVA inclòs.
òs.
La proposta ha estat informada de forma preceptiva per la Comissió Informativa.
.
Fonaments de dret
Articles 27, 36, 37, 38 i 40.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
s’
el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Article 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde
nt, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Aprovar el projecte Instal·lació d’una caldera de biomassa als equipaments
municipals del municipi de Mieres amb
mb referència 3031/2017, redactat pels serveis
tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un pressupost d’execució de
contracte de 50.479,86 € euros IVA inclòs.
incl
2. Sotmetre l’anterior acord a informació pública pel
pel termini d’un mes a comptar des de
la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al BOP de
Girona,, i a la web municipal www.mieres.cat.. Durant aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar-hi
presentar hi les reclamacions que creguin escaients.
Transcorregut el període indicat sense haver-se
haver
formulat cap al·legació ni reclamació,
els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense necessitat de
cap altre acord.
La proposta és aprovada per unanimitat.
11.. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MIERES, REFERENT A LA
REGULACIÓ DE L’ÚS
ÚS DE CÀMPING EN SNU.
SNU
Antecedents
Vista la proposta d’iniciació del procediment de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, de data setembre de 2017, redactat per l’Àrea d’Urbanisme i
Edificació.
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Vistos els informes obrants a l’expedient.
Fonaments de dret.
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Llei 6/2009, de 28 d’abril d’avalució ambiental de plans i programes.
El senyor
yor Enric Domènech Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Mieres, referent a la regulació de l’ús de càmping en SNU,
segons projecte redactat per la senyora Anna Baldó Sánchez., arquitecta de l’Àrea
d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa i amb l’informe de
sostenibilitat ambiental.
Segon. Obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc
quaranta cinc dies, mitjançant
anunci al BOP de la Província de Girona, al DOGC, al diari El Punt Avui, al tauler
d’edictes municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de Mieres, als efectes que totes
aquelles persones interessades puguin consultar la documentació i presentar
al·legacions, suggeriments i/o alternatives que considerin convenients.
Tercer. Sol·licitar, de manera simultània a la informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre
en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg, d’acord
amb l’article 85.5 del DL 1/2010.
Quart. Disposar la suspensió de llicències de la tramitació de plans urbanístics
derivats i de l’atorgament de llicències d’instal·lació,
d’instal·lació, ampliació o modificació d’activitats
o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial, que quedin afectades pel contingut i àmbit d’aquesta modificació,
pel termini d’un any o fins que es publiqui l’aprovació
l’aprovació definitiva de la modificació, si es
produís abans, d’acord amb els arts. 73 i 74 del DL 1/2010. Mentre sigui suspesa la
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències es podran tramitar els
instruments i atorgar les llicències fonamentats
fonamentats en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament una vegada definitivament aprovat.
Cinquè.
uè. Donar audiència a tots els Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb
el del municipi que és objecte de la modificació, de conformitat amb l’article 85.7 del
DL 1/2010.
Sotmesa
otmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:
Vots a favor:
Abstenció:

4 (CUP-PA)
3 (CIU)
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12. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE CAMINS PRIVATS.
Antecedents
Les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment i
arranjament de camins privats del municipi de Mieres per a l’any
l’any 2017, aprovades pel
Ple de data 28 de juliol de 2017 i publicades íntegrament en el BOP de la província de
Girona núm. 155 en data 14 d’agost de 2017.
La convocatòria de subvencions de l’any 2017 destinada a finançar les despeses de
manteniment i arranjament
ranjament de camins privats del municipi de Mieres, aprovada per Ple
de data 28 de juliol de 2017 i publicada al BOP de la província de Girona núm. 162 en
data 24 d’agost de 2017.
Les sol·licituds presentades per a l’arranjament dels camins de: Mas Collboni
Collbo a Can
Quelet, Mas Collboni, la Muntada, el Pla de la Bassa, Mas Reixach, el Pujol, Mas
Ferrermoner i Can Roure.
El senyor Enric Domènech i Mallarach,
M
alcalde-president,
president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Concedir una subvenció destinada a finançar les despeses de manteniment i
arranjament de camins privats que es detallen a continuació:
SOL·LICITANT
Josep Collboni
Rovira
Pere Camps
Sansalvador
Sara Ferran
Campillo
Antoni Mansilla
Tejero
Pere Serrat
Collmalivern
Pere Julià
Xiqués
Carles Bel
Hernández

CONCEPTE
Arranjament
camí de Can
Collboni a Can
Quelet
Arranjament
camí de Can
Collboni
Arranjament
camí de la
Muntada
Arranjament
camí del Pla de
la Bassa
Arranjament
camí de Mas
Reixach
Arranjament
camí de
Ferrermoner
Arranjament
camí de Can
Roure

IMPORT
SUBVENCIONABLE

IMPORT
SUBVENCIÓ

IMPORT A
JUSTIFICAR

423,50 €

387,22 €

774,45 €

229,00 €

209,38 €

418,77 €

886,75 €

810,79 €

1.621,58 €

493,68 €

451,39 €

902,78 €

695,75 €

636,15 €

1.272,30 €

922,62 €

843,58 €

1.687,16 €

176,71 €

161,48
48 €

322,96 €

2.. Denegar la subvenció al senyor Jordi Garcia i Ferrero per a l’arranjament del camí
del Pujol, ja que la data prevista de l’actuació és el mes de febrer de 2018. La
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sol·licitud es tindrà en compte en la convocatòria de subvencions de camins
cami particulars
de l’any 2018.
3. Notificar als beneficiaris la concessió de l’ajuda a fi i efecte que procedeixin a
acceptar la subvenció. Si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari,
l’Ajuntament entendrà que la subvenció ha estat acceptada de forma tàcita, així com
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
3. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al
compliment de les bases reguladores i a la seva justificació, de com a mínim
m
l’import
de la subvenció, a la presentació del compte justificatiu dins el termini que finalitza el
30 de gener de 2018.. En cas que la subvenció no sigui degudament justificada
l’Ajuntament procedirà a obrir expedient per la seva revocació i reintegrament.
reintegra
4. Facultar a l’Alcalde-president
president per subscriure els documents que siguin necessaris en
la disposició i pagament
ment de la despesa de la subvenció atorgada amb càrrec a
l’aplicació pressupostària següent: 454.480.03
0.03 Subvencions camins particulars.
5. Comunicar el contingut d’aquest acord als beneficiaris.
La proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
DIVERSES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2018.
201
Tot seguit es transcriuen les diferents
diferents propostes relatives a la modificació i de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2018.
201
13.1.
1. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Antecedents
1. Proposta relativa a l’expedient de modificació de
de l’Ordenança fiscal núm.1
reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2018.
201
2. Motiva la present proposa la modificació dels articles 4 i 6.
En data 20 d'octubre de 2017,
201 , la proposta ha estat informada per la Comissió
Informativa General del Ple.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple municipal,
municipa
que adopti l’acord següent:
ACORD:
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Primer. Aprovar
provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’Impost sobre béns
b
immobles d’acord amb allò que es transcriu a
continuació:
rticle 4. Afegir un nou apartat,
apartat amb el número,
ro, 8, amb el següent redactat:
redactat
Article
“D’acord
D’acord amb el que disposa l’article 74.2.quàter
74.2.qu ter del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, s’estableix una bonificació de fins
fi
all 95 per cent de la quota íntegra de
l’impost a favor dels béns immobles on es desenvolupin activitats econòmiques
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies culturals o històric artístiques
artístiques que justifiquin aquesta declaració.
Correspon l’esmentada declaració d’especial interès o utilitat pública al Ple de la
Corporació, amb l’/els informe/s previ/s favorable/s emès/os pel/s Departament/s
competent/s i s’acordarà prèvia sol·licitud
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de
la majoria simple dels seus membres. L’acord tindrà efectes en l’exercici de la
sol·licitud i serà vigent mentre es mantinguin les mateixes circumstàncies.
Aquesta bonificació s’aplicarà únicament
únicament durant els cinc primers anys de l’exercici de
l’activitat.
En el supòsit que poguessin correspondre a un mateix bé immoble dues o més
bonificacions de les previstes en aquest article, únicament serà d’aplicació la que
representi una major minoració de la quota, sense que en cap cas no pugui
acumular-se
se més d’una bonificació per un mateix bé immoble.

Article 6 (tipus de gravamen i quota), apartat 3.
Donar nova redacció a la part inicial i final d’aquest
d’aquest apartat, d’acord amb el
e següent
detall:
On diu:
“3. S’estableix un recàrrec del 50% de la quota íntegra de l’impost als immobles
immoble d’ús
residencial que estiguin desocupats permanentment. Es considerarà que l’habitatge és
desocupat quan consti amb aquest caràcter a l’Estudi del
del parc d’habitatges buits que
aprovi el Ple de l’Ajuntament o no consti cap persona empadronada a l’habitatge.
Aquest recàrrec es merita el 31 de desembre i es liquidarà anualment per part de
l’ajuntament un cop constatada la desocupació de l’immoble (...).
(...). Per ser exclosos de
l’aplicació del recàrrec el subjecte passiu haurà d’acreditar que l’habitatge ha generat
un consum d’aigua i de llum raonable durant un període mínim de tres mesos al llarg
de l’any, a més d’acreditar un empadronament o un contracte de
de lloguer degudament
inscrit al registre de l’INCASOL”.
Ha de dir:
3. Immobles desocupats permanentment. S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota
líquida de l’impost respecte dels immobles d’ús residencial que es trobin
permanentment desocupats, quan es compleixin les condicions que es determinin
reglamentàriament.
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Aquest recàrrec s’acreditarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes
passius de l’impost, una vegada constatada la desocupació de l’immoble.
Segon.. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a
partir de la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggeriment, l’expedient
l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que
es presentin al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre les i aprovar la redacció definitiva de
l'ordenança. L’aprovació definitiva serà publicada al BOP.
BOP
13.2.. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA
REGULADO
DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
1. Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
instal lacions i obres per a l’exercici 2018.
201
2. Motiva la present proposta
osta de modificació de l’article 2.
201 , la proposta ha estat informada per la Comissió
En data 20 d'octubre de 2017,
Informativa General del Ple.
Fonaments de dret
al decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Articles 15 a 19 del Reial
textt refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple municipal,
que adopti l’acord següent:
ACORD:
Primer. Aprovar
provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1
reguladora
uladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
instal
i obres, d’acord amb allò que
es transcriu a continuació:
Es modifica l’article 2n. FET IMPOSABLE,
IMPOSABLE, que quedarà redactat com segueix:
Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins el terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeixi l’obtenció de la
corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o
per la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació
co
prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui
a l’Ajuntament.. Naixerà el fet imposable amb l’inici de les
les obres, construccions o
instal·lacions.
Segon.. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini
termini de trenta dies a
partir de la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.
definitivament. En el cas que
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es presentin al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre les i aprovar la redacció definitiva de
l'ordenança. L’aprovació definitiva serà publicada al BOP.
13.3.. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL.
LOCAL
Antecedents
1. Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12
reguladora de la taxa per la prestació de serveis de competència local per l’exercici
2018.
2. Motiva la present proposta de modificació
mo
l’article 5.
En data 20 d'octubre de 2017,
201 , la proposta ha estat informada per la Comissió
Informativa General del Ple.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
alcalde president, proposa al Ple municipal,
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
que adopti l’acord següent:
ACORD:
Primer.. Aprovar provisionalment la modificació
m
de l’article 5 de l’Ordenança
Ordenança fiscal núm.
12, reguladora
eguladora de la taxa per a la prestació de serveis de competència local, d’acord
amb allò que es transcriu a continuació:
continuació
Modificar l’article 5 (quotes tributàries), apartat E) (avaluació ambiental de caràcter
integral de les activitats) que quedarà redactat
re
de la manera següent:
1. Verificació i control obertura en règim de comunicació:
Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se
traslladar
de
local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental
que requereixen disposar d’una nova llicència.
TIPUS ACTIVITAT

BAIX RISC
ANNEX III
RECREATIVA
INNÒCUA

Transferència
del Consell
Comarcal
213,69 €
213,69 €
213,69 €
213,69 €

2. Tramitació obertura en règim de llicència municipal:
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Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se
traslladar
de
local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental
que requereixen disposar d’una nova llicència.

TIPUS ACTIVITAT
ANNEX II
RECREATIVA

644,41 €
644,41 €

trol canvi de nom en règim de comunicació:
3. Verificació i control
Sol·licitud presentada per canviar de nom la llicència d’una activitat que s’ha
traspassat.
TIPUS ACTIVITAT
Verificació i control canvi de nom en règim de
comunicació

213,69 €

Emissió informe tècnic:
EN MATÈRIA DE
Canvis no substancials ambientals

120,45 €

Assistència tècnica ambiental
Consulta prèvia inici activitat
Competències municipals Annex I

104,93 €
104,93 €
104,93 €

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

138,16 €
193,90 €
678,64 €
145,42 €

Sonometries:
- Diürna
- Nocturna
Mesures de seguretat en cas d’incendi (inclou visita, si
cal)

219,48 €
351,17 €
262,31 €

4. Certificats, verificació de documentació, conformitats i altres tràmits:
CONCEPTE (sense informe ni visita)
Certificats d’activitats

75,53 €

Segon.. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a
partir de la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que
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es presentin al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre les i aprovar la redacció definitiva de
l'ordenança. L’aprovació definitiva serà publicada al BOP.
BOP
13.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS
ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS
OBERTS AL PÚBLIC.

Antecedents
Proposta relativa a l’expedient de nova creació de l’Ordenança municipal reguladora
de la taxa per a la tramitació de
de les inspeccions administratives en matèria de salut
pública als establiments oberts al públic.
2. Motivació
ció de la present proposta les atribucions que s’atorguen als ajuntaments en
l’article 45 de la Llei 7/2003 de protecció de salut, en relació a allò que estableix a
l’article 20.1.B del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En data 20 d’octubre de 2017,
201 , la proposta ha estat informada per la Comissió
Informativa Generall del Ple.
Fonaments de dret
Article 4.1 lletres a) i b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Article 8, lletres a) i b) dell Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Catalunya
Articles 15 a 19 del Reial decret
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1.

Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora
eguladora de la taxa per a la tramitació de
les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments
oberts al públic,, d’acord amb el redactat que es fa constar a continuació.
continuació

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ
TRAMIT
DE
LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS
ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC.
Article 1. Fonament i legal i naturalesa
En ús de les potestats establertes a l’article 20.1.B del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel qual
ual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l’ajuntament de Mieres estableix la imposició de la “Taxa per a la tramitació de
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les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al
públic”.
La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats
del règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del
20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per l’aplicació
l aplicació de la taxa
tax per
a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als
establiments oberts al públic, d’acord amb allò que disposa l’article 45 de la Llei 7/2003
de protecció de salut.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix fet imposable
e d’aquesta taxa tant la tramitació administrativa, com la
realització dels informes tècnics de les instal·lacions i establiments oberts al públic on
es realitza una activitat afectada pel control municipal de salut pública.
Neix el fet imposable en el moment en què la documentació per la sol·licitud de
tramitació entra en el registre de l’Ajuntament.
Article 3. Exempcions
No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de
llei, posteriors a la Llei Reguladora de les
les Hisendes Locals, o derivats de Tractats
Internacionals.
Article 4. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que actuïn com els titulars dels
establiments i activitats que són objecte de control i inspecció administrativa d’acord
amb els termes de la present ordenança.
Article 5. Responsables tributaris
Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 6. Base imposable
La base imposable es correspon amb els costos imputats a la tramitació administrativa
i la realització de les actes d’inspecció; amb tot es considerarà una base imposable
única.
Article 7. Base liquidable
Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
Article 8. Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per la tramitació administrativa i la
realització
ealització de les inspeccions administratives:
Article 9. Tarifa
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S’estableixen les següents tarifes:
TIPUS ESTABLIMENTS/ACTE GRAVAT
Carnisseries sense obrador
Carnisseries amb obrador o elaboracions
Peixateries i bacallaneries sense elaboracions
Peixateries i bacallaneries amb elaboracions
Formatgeries
Productes làctics i formatges
Fleques i pastisseries sense obrador
Fleques i pastisseries amb obrador
obr
Xurreries i pastes alimentàries
Minoristes de cereals i de les seves farines
Fruiteries i verduleries sense elaboracions i minoristes d’envinagrats
Fruiteries i verduleries amb elaboracions
Venda i elaboració
boració de llegums cuits
Llaminadures, torrons, mel i melmelades sense elaboracions
Llaminadures, torrons, mel i melmelades amb elaboracions
Xocolata, cafè, té, infusions
Bar
Bar-Restaurant,
Restaurant, restaurant i saló
sal de banquets
Venda de menjar per emportar sense elaboració
Venda i elaboració de menjar per emportar
Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia
Begudes
Queviures i congelats
Supermercats i hipermercats
Mercat municipal (sedentari)
Sales de màquines expenedores
Altres
Tatuatges i pírcings

PREU PER INSPECCIÓ
O INFORME 2018
148,70 €
184,88 €
148,70 €
184,88 €
148,70 €
184,88 €
130,60 €
184,88 €
148,70 €
130,60 €
130,60 €
148,70 €
184,88 €
130,60 €
148,70 €
148,70 €
130,60 €
184,88 €
148,70 €
184,88 €
130,60 €
130,60 €
148,70 €
221,06 €
221,06 €
130,60 €
165,42 €
165,42 €

Article 10. Bonificacions
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que
s’assenyalen
n a les tarifes d’aquesta taxa.
Article 11. Meritament i període impositiu
La taxa es merita amb caràcter general, per la realització de les inspeccions
administratives, en el moment de sol·licitud d’inspecció pel titular de la instal·lació o en
el moment
ment de realitzar d’ofici la inspecció pels tècnics municipals o altres tècnics amb
suficient títol en virtut d’encàrrecs de gestió.
Article 12. Normes de gestió
12.1. Gestió:
La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i tresoreria de l’ajuntament o
per l’organisme supramunicipal responsable de la gestió i liquidació tributària, d’acord
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amb els seus procediments administratius ordinaris establerts per l’Ordenança General
de gestió i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic.
12.2. Liquidació:
La liquidació de la taxa per part de l’Ajuntament es farà un cop redactades les actes
d’inspecció i feta la tramita
ació administrativa de l’expedient, sempre contra presentació
del corresponent document justificatiu.
Article 13. Vigència
La present ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple en sessió del dia 3 de novembre
de 2017, i entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra
del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província
Província de Girona, una vegada els
acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els tràmits que
fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui
de forma expressa.
Article 14. Remissió normativa
norma
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s’aplicarà el que estableix el
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Genera
Tributària, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de Recaptació”.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de
la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional
provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. En el cas que es presentin
al·legacions caldrà resoldre-les
resoldre
i aprovar la redacció
acció definitiva de l'ordenança.
L’aprovació definitiva serà publicada al BOP juntament amb el text íntegre de
l’ordenança.
La proposta és aprovada per unanimitat.
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL CODI DE CONDUCTA DELS
CÀRRECS ELECTES DELS ENS
E
LOCALS.
Antecedents
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs
alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació
d’actuació establerts en aquesta
llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d’incomplir-los.
Aquest codi té dos objectius fonamentals:
•

Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens
locals i les normes de conducta que se’n deriven.
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•

Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor
actuació dels ens locals.

I estableix que les persones subjectes dins el seu àmbit d’aplicació han d’actuar, en
l’exercici
ci de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:
•

Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.

•

Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en
benefici exclusiu dels interessos públics.
públi

•

Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació
no discriminació per raons de
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.

•

Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les
les condicions necessàries per a
una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.

•

Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

En data 20 d’octubre de 2017, la proposta d'aprovació ha estat informada per la
Comissió Informativa General del Ple.
Fonaments de dret
a Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
Article 55.3 de la
informació pública i al bon govern.
Article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
ref de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Cataluny (TRLMC).
Article 4.1. i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i
d’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre.
novembre.
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995,
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis.
Per tot l’anterior, i d’acord amb l’informe emès per la secretaria municipal
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Aprovar inicialment el Codi de conducta de càrrecs electes dels ens locals.
2.. Exposar al públic, durant el termini de trenta dies hàbils, els acords precedents en el
tauler d'edictes/web de l’ajuntament,
l’ajuntament, i publicar el corresponent anunci
anun en el Butlletí
Oficial de la Província. Durant aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar-hi
hi les reclamacions que creguin escaients.
Transcorregut el període indicat sense haver-se
haver se formulat cap al·legació ni reclamació,
els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu. En aquest supòsit, es
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publicarà un extracte dels
els acords elevats a definitius en el Butlletí Oficial de la
Província, i es traslladarà una còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l'Estat i a la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva entrada en vigor d’acord amb l’article
70.2 de la Llei de Bases del Règim Local.
3.. Notificar aquests acords a la
a Comissió de Transparència del Consell Comarcal.
La proposta és aprovada per unanimitat.
A continuació, la senyora Marta Sasanedas i Estévez abandona la sessió del Ple.
15.. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MOCIÓ DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE LA
POLICIA ESPANYOLA DE L’1 D’OCTUBRE.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per
p la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
d
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Per aquest motiu,, l’Ajuntament de Mieres proposa al ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Condemnar de forma enèrgica, alta
alta i clara tota violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van
van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressat en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials que
van tenir lloc a Catalunya el passat 1 d’octubre.
TERCER. Exigir la retirada dels efectius
efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat
l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART. Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo
declarar persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ. Reconèixer
er l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que el diumenge 1 d’octubre es van expressar a les urnes, tot i
l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja
dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional, tal com va expressar el president de la Generalitat de Catalunya en la
compareixença davant el Parlament de Catalunya el passat 9 d’octubre.
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SETÈ. Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT DELS
PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI SÁNCHEZ I
D’ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART.
El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium
m Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb
diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa,
disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se
manifestar se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la
base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot
de guerres... Avui, per sort, estan protegides
protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha
estat democràtic al món que persegueixi la llibertat
llibertat d’expressió; que censuri els mitjans
de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix.
pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma
forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la
societat civil. Volen dividir-nos
nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de
d Mieres proposa al Ple de la Corporació.
Corporació
ACORDA
PRIMER. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides
recollides i protegides
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del
dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de
forma il·legal.
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TERCER. Denunciar la manca de separació
separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
Parlamen de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
CINQUÈ. Comunicar al Parlament
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

17. ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.
D’acord amb allò que disposen, entre d’altres, els articles 91.4 i 97.3, ambdós del Reial
Decret 2568/1986,
6, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a proposta de l’Alcalde-President,
l’Alcalde
el
ple municipal acorda, per raó d’urgència i per unanimitat dels assistents, incorporar a
l’ordre
e del dia de la sessió, els dos següents punts:
17.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
TITUCIONAL PER
EXPRESSAR EL SUPORT AL GOVERN LEGÍTIM DE LA GENERALITAT, I EXIGIR
EX
LA FI DE LA JUDICIALITZACIÓ
ITZACIÓ DE LA POLÍTICA
POLÍTICA CATALANA I L’AIXECAMENT
L’AIXE
IMMEDIAT DE L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE
L’ART
155
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional
i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra
el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra
contra la Mesa del Parlament de Catalunya,
per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
l’1
Ahir, dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres
del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un
partit polític amb 87 anys d’història, i un altre ex-primer
ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i
en va demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva
declaració prevista per al proper 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb
fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents
presidents de l’ANC i Òmnium
Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la
consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal
Universal dels Drets Humans proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també
contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada
ratificada per l’Estat
Espanyol.
Per això, l’ajuntament de Mieres proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels
següents acords:
1. Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata
de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i
democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
2. Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat
pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident
vic
Oriol
Junqueras.
3. Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.
4. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana
catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús
partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
5. Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació
política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
6. Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
17.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
DE PERSONAL I DE
CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ DE DUES PLACES DE
NETEJADOR/A.
Atès que, en les properes setmanes, s’ha de produir la jubilació de la senyora Dolors
Caulas i Casellas del seu lloc de treball de netejadora (oficialment, netejadora/agutzil)
netejadora/agutzi
de la plantilla del personal laboral de caràcter
car cter estructural d’aquest Ajuntament (lloc de
treball que, el dia d’avui, s’està exercint en règim de jornada parcial).
Atès que interessa procedir a cobrir l’esmentat lloc de treball a la major brevetat
possible,
ssible, mitjançant la convocatòria del concurs públic corresponent.
Atès, per altra banda, que interessa convocar, igualment, el procés de selecció de
l’altra plaça de netejador/a que hi ha a la plantilla del personal laboral (en aquest cas,
no estructural)
al) del mateix Ajuntament (també de dedicació parcial), actualment coberta
interinament per la senyora Julita Corominas Begudan, segons resolució de l’Alcalde
de data 9 de setembre de 2014.
Atès que, amb ocasió dels processos de selecció de referència, interessa aclarir (i,
per tant, modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament) en el sentit de determinar
que la primera de les dues places abans esmentades és i ha de ser, en endavant, de
“netejador/a” i no de “netejador/a-agutzil”.
“netejador/a
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Atès que és urgent
gent iniciar els dos processos de selecció (a partir d’unes úniques
bases) atès que les tasques de neteja de les diferents dependències municipals,
escola inclosa, no es poden deixar de fer.
Vist allò que disposa l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2017.
Vistes les bases de selecció (mitjançant concurs públic de mèrits), redactades a
l’efecte de cobrir, en règim laboral i amb dedicació parcial, els dos esmentats llocs de
treball.
cter previ a la publicació de les dites bases, cal aprovar i publicar
Atès que amb caràcter
l’oferta pública d’ocupació corresponent.
De conformitat amb l’informe del secretari-interventor
secretari
municipal.
L’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament per a l’exercici de 2017,
aprovada en sessió plenària que es va dur a terme el dia 23 de desembre de 2016, en
el sentit abans expressat, és a dir, determinant que la plaça de netejador/a de la
plantilla del personal laboral estructural serà, exclusivament, de “netejador/a” i no de
“netejador/a-agutzil”
agutzil” i que la plaça de netejador/a de la plantilla laboral no estructural
passarà a formar part de la plantilla del personal laboral estructural.
Les jornades laborals de les referides places seran les següents:
-

Netejador/a de les diferents dependències municipals, excepte l’escola CEIP
Finestres: 25 hores setmanals.
Netejador/a de l’escola CEIP Finestres: 16 hores setmanals.

Segon. Exposar-ho al públic,
úblic, en la forma prevista legalment, a l’objecte de possibles
al·legacions.
Tercer. Aprovar les bases de selecció dels dos mencionats llocs de treball que figuren
com a annex al present dictamen.
Quart. Convocar el procés selectiu o processos selectius
selectius de referència, si bé amb
caràcter previ, caldrà publicar l’oferta d’ocupació per a l’exercici de 2017.
Cinquè. Notificar-ho
ho a les persones interessades.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
18. PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde-President
President dóna la paraula als regidors/es.
Cap regidor/a pren la paraula.
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I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les
20.17 h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo,
com a secretari certifico.
Vist i plau,
L’alcalde-president

El secretari interventor
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