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
30
ordinària
28 de juliol de 2017
20.05 h.
20.30 h.
Sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Enric Domènech i Mallarach

Vivim Mieres-CUP-PA
Mieres

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

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

Secretari Interventor
Sr. Lluís Muñoz i Lloret
També hi assisteix la Sra. Anna Puigvert 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 DE DATA
30.06.2017.
Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 30 de juny 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 dóna compte de l’Agenda pública de l’equip de govern, que tot seguit es
transcriu:
30 de maig. Reunió amb el senyor Blai Ortiz, sotsinspector dels mossos d’esquadra de
l’ABS de la Garrotxa.
1 de juliol. Assistència a l’acte convocat per l’AMI i l’ACM del món local de suport al
referèndum del pròxim 1 d’octubre a Barcelona.
5 de juliol. Reunió
eunió amb les mestres de l’escola CEIP Finestres de Mieres. Tema:
valoració curs 2016-2017.
6 de juliol. Reunió amb la senyora Marta Trigo. Tema: refugiats.
8 de juliol. Assistència al Cool Art 2017 de la Casica de l’Obrador.
8 de juliol. Assistència al sopar
opar a la fresca a la zona esportiva.
10 de juliol. Reunió amb la senyora Júlia Corominas.
12 de juliol. Assistència a la jornada de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
Solidària a Barcelona.
17 de juliol. Reunió amb el mossèn Joan Prat i Frigola.
Frigol
18 de juliol. Reunió amb la senyora Teia Fàbrega, directora del Consorci d’Acció Social
de la Garrotxa. Tema: subvenció participació ciutadana.
19 de juliol. Reunió amb el senyor Marcel Garcia i la senyora Pilar Muntada, enginyera
de camins del Consell Comarcal de la Garrotxa. Tema: obres camí vell de Santa Pau.
19 de juliol. Reunió amb el senyor Xavier Bramon i la senyora Pilar Muntada,
enginyera de camins del Consell Comarcal de la Garrotxa. Tema: obres camí vell de
Santa Pau.
20 de juliol. Assistència
a a la reunió d’alcaldes. Tema: nou pla de camins del Consell
Comarcal de la Garrotxa.
21 de juliol. Assistència a la projecció de l’òpera Il Trovatore del Liceu a la fresca.
24 de juliol. Assistència a la comissió informativa del ple.
25 de juliol. Reunió
ió amb el senyor Xavier Fugarolas. Tema: llicència d’obres.
25 de juliol. Reunió amb el senyor Joan Garcia. Tema: camí d’accés al Mas Serrat.
26 de juliol. Assistència a la sortida de joves a Empuriabrava.
28 de juliol. Reunió amb la senyora Maria Prat Reig.
Re Tema: refugiats.
28 de juliol. Reunió amb la senyora Carolina Rodríguez
Rodr
Tema: presentació de l’estudi
de la incidència del mosquit tigre al municipi.
28 de juliol. Reunió amb el senyor Jordi Pujol de l’empresa Filicor, SL.
El Ple en resta assabentat.
03.. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON
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: SEGON TRIMESTRE 2017
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 un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions
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de cada Ens locals, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les
obligacions pendents en què
qu s’estigui incomplint el termini.
Sense perjudici de la seva possible presentació
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
pectius 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 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 d’abril
d
a 30 de juny 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 segon trimestre natural de l’any 2017 és de -16,55
16,55 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, 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 2/2012,
2/20
de 27 d’abril,
abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.
PMP - SEGON TRIMESTRE ANY 2017
Ràtio operacions
pagades
-18.35

Import
pagaments
realitzats
20.432,22 €

Ràtio operacions
pendents
-11,32

Import
operacions
pendents
7.043,72 €

PMP
(dies)
-16,55

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.
DEL DECRETS DE L’ALCALDE.
04.. PRENDRE CONEIXEMENT DELS
Identificació de l’expedient
Donar compte dels Decrets de l’Alcalde.
l’
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, dóna compte al Ple dels
següents Decrets aprovats
ts:
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Decret número 2017DECR000063 de 07.07.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
a la Comissió de Festes de Mieres
Mieres per a ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva
per fer un sopar a la fresca dins les activitats d’estiu, el dia 8 de juliol de 19 a 24 h.
Decret número 2017DECR000064 de 10.07.2017 pel qual es declara aprovada
provisionalment la relació dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es de la
convocatòria per a la funcionarització del lloc de treball d’auxiliar administratiu, es
convoca el tribunal qualificador i els aspirants per a les proves.
pr
Decret número
ero 2017DECR000066 de 10.07.2017 pel qual s’aproven diversos
contractes menors de serveis i subministrament.
Decret número 2017DECR000067 de 14.07.2017 pel qual s’informa favorablement el
pas del 3r Ral·li dels Carrilets pel terme municipal
municipal el pròxim dia 3 de setembre de
2017.
Decret número 2017DECR000068 de 14.07.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
al senyor Francesc Xavier Gallofré i Jané per a ocupar i utilitzar l’espai de la plaça de
l’Església el dia 18 de juliol, de les 20 a les 22 h per fer un sopar de veïns..
Decret número 2017DECR000069 de 14.07.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
al Club de Lectura per a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 28 de juliol, a les
19,30 h per fer una xerrada sobre grafologia.
Decret número 2017DECR000070 de 19.07.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
al senyor Eloi Barberan i Costa per a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic els
dissabtes de 16 a 18 h fins el 19 d’agost de 2017
2017 per a jugar a escacs.
Decret número 2017DECR000071 de 19.07.2017 pel qual s’atorga llicència demanial
a l’entitat Esplai Can Palet de Terrassa per a ocupar i utilitzar l’espai de la zona
esportiva a un grup de 60 infants i 11 monitors per fer bivac la nit del 19 de juliol i
utilitzar un lavabo.
Decret número
ero 2017DECR000072 de 20.07.2017 pel qual s’aproven diversos
contractes menors de serveis.
El Ple en resta assabentat.
05. PROPOSTA
ROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA QUE HAN
ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
Identificació de l’expedient
Donar compte dell Decret de l’Alcalde número 2017DECR000065 de data 10.07.2017
per la qual es designa a la senyora Neus Casals
Casal Cienfuegos-Jovellanos
Jovellanos representant
substituta de l’Ajuntament de Mieres en els òrgans de govern de l’Associació de
municipis que es denominarà Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària
(XMESS).
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El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, dóna compte al Ple del
següent Decret aprovat:
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió que va es va dur a terme el dia 3 de
febrer de 2017, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“(...) 1. Aprovar la constitució d'una associació
associació de municipis, que es denominarà
XARXA
ARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (XMESS), i que
estarà formada pels Ajuntaments i Consell Comarcals que sol·licitin formar-ne
formar
part.
En aquest sentit, s’aprova l’adhesió del municipi de Mieres com a membre de ple dret
de la futura Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària.
2. Aprovar el text dels estatuts socials de l'Associació pels quals es regirà aquesta
entitat; i manifestar el compromís de contribuir al sosteniment econòmic de
l’Associació satisfent les quotes ordinàries i les extraordinàries, si escau, que acordi
l’Assemblea General de l’Associació.
3. Ratificar el nomenament del senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde de Mieres,
com a representant titular de l’ajuntament a l’Associació XMESS.
4. Facultar a l’alcalde pel compliment del present acord, i remetre aquests acords a la
secretaria per correu electrònic a info@mess.cat,, a fi i efecte que l’Ajuntament de
Mieres consti com a membre constitutiu a la sessió
sessió constituent que se celebrarà, als
efectes oportuns.”
Atès que s’ha rebut, mitjançant correu electrònic de data 22 de juny de 2017, escrit de
l’assessoria Col·lectiu Ronda, en què, en relació a la tramesa del certificat dels
mencionats acords plenaris a la secretaria tècnica de la Xarxa de Municipis indicada,
es demana que es corregeixi la documentació (la certificació) enviada en el sentit que
s’hi indiqui el següent:
- Nom, cognoms i DNI dels representants designats pel ple com a representant titular i
substitut
- Tipus de majoria obtinguda, d’acord amb allò que preveu l’article 114.3.d del Decret
Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril
- Nombre de vots totals i desglossament (a favor, en contra, i abstencions) - Signatura
de Secretari/ària i Alcalde
Atès que,
e, efectivament, en el plenari municipal mencionat no es va nomenar el
substitut del representant (titular) de l’Ajuntament a l’Associació.
En ús de les atribucions legals que m’han estat conferides per la legislació municipal i
de règim local i atès que és urgent corregir les referides omissions a la documentació
tramesa a la Secretaria tècnica de la XMESS.
RESOLC:
Primer. Designar a la senyora Neus Casals Cienfuegos-Jovellanos,
Cienfuegos Jovellanos, regidora
d’urbanisme i medi ambient, com a representant substituta de l’Ajuntament
l’Ajuntament de Mieres
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en els òrgans de govern de l’associació de municipis, que es denominarà XARXA DE
MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (XMESS).
Segon. Proposar la ratificació del nomenament de la regidora d’Urbanisme i Medi
Ambient en la propera sessió
essió plenària que s’hagi de realitzar.
Tercer. Disposar que la Secretaria emeti certificat del contingut d’aquest decret, on hi
constin, així mateix, les dades que no es van detallar en la notificació de l’acord plenari
de 3 de febrer de 2017 abans relacionades
relacionades i que l’esmentat document sigui enviat a la
secretaria tècnica de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, per
correu electrònic, a l’adreça info@mess.cat.. Posteriorment, també s’haurà d’enviar
l’acord de ratificació del nomenament de la senyora Casals Cienfuegos-Jovellanos.
Cienfuegos
Quart. Notificar-ho
ho a la senyora Casals Cienfuegos-Jovellanos.”
Cienfuegos
otmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:
Sotmesa
Vots a favor:
Abstenció:

6 (CUP-PA) (CIU)
1 Neus Casals (CUP-PA)
(CUP

06. APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2017.
2/2017
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la modificació de crèdit núm. 2/2017.
Antecedents
Inici de l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant transferència entre partides de
diferent grup de funció
ció per fer front a les despeses d’activitats i material de l’àrea de
cultura, ja que no existeix saldo a la bossa de vinculació general per satisfer-les,
satisfer
d’import 1.000 € .
Fonaments jurídics
1. 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.
2. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la
Llei reguladora
uladora de les hisendes locals:
I. Les transferències proposades no afecten els
ls crèdits ampliables, ni els
crèdits extraordinaris atorgats durant l’exercici.
II. Les partides que es proposen minorar no han estat incrementades per
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal,
tampoc poden ser incrementades amb crèdits incorporats com a
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conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats.
III. Les partides que es proposen incrementar no han sofert cap transferència
negativa. Aquesta limitació no afectarà a crèdits de personal.
500/19
disposa que les limitacions
acions esmentades
3. L’apartat 41.2 del Reial Decret 500/1990,
no afectaran els programes d’imprevistos i funcions no classificades, ni seran
d’aplicació en els supòsits de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple
de la Corporació.
pressupo
4. Les bases d’execució del pressupost.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2017 del pressupost de
despeses de la Corporació,
Corporació segons el detall següent:
ORIGEN DE FONS
Baixa de partides
Aplicació
2017.3321.22000
2017.339.22609

Crèdit
Pressupost
Augments Disminució
definitiu
anterior
Adquisició material Centre Cívic
1.000,00
500,00
500,00
Activitats i material àrea de joventut 3.000,00
500,00
2.500,00
Descripció

TOTAL

0,00

TOTAL ORIGEN DE FONS

1.000,00

1.000,00

APLICACIÓ DE FONS
Suplements de crèdit
Aplicació
2017.338.22609

Descripció
Activitats i material àrea cultura

Pressupost
Crèdit
Augments Disminució
anterior
definitiu
9.000,00 1.000,00
10.000,00

TOTAL

1.000,00

TOTAL APLICACIÓ DE FONS

1.000,00

0,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas de no presentar-se
presentar se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà
posarà del termini d’un mes, comptat des de la 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 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
ctes 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
tació 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.
interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració
El secretari-interventor
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient
suficient a càrrec de
l’aplicació que s’indica.
Fonaments de dret
Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
El senyor Enric Domènech i Mallarach,
Mallarach alcalde-president,
president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Aprovar els següents contractes menors:
Serveis
empresa
TERRA ASPRA, SL
C/ Miquel Servet, 8
17800 OLOT
B55131346

concepte

aplicació
pressupostària

Manteniment zones
verdes

1721 21002
Conservació i
manteniment
d’espais públics

import autoritzat
Preu hora
IVA
Total

15,00 €
3,15 €
18,15 €
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TERRA ASPRA, SL
C/ Miquel Servet, 8
17800 OLOT
B55131346

PLO CERDAN
JORGE JOAQUIN
C/ Girasol, 17
17811 SANTA PAU
46578549F

TOI TOI
SANITARIOS
MOVILES, SA
C-55 AbreraManresa, km 5,4
08640 OLESA DE
MONTSERRAT
A62518121
ESTHER
WESTERMEYER
JIMENEZ
C/ Pérez Galdós, 45
3r 2a
08012 BARCELONA
38141490S
JAUME MARTÍ
LLENSA
C/ del Pujolet, 5
17830 MIERES
46673752J

Import
Neteja llera riera
Merdançà i rec de
Sant Pere

Instal·lació cobert
compostadors
fracció orgànica

172.21000
Conservació i
manteniment
d’espais públics

1622 62507
Adquisició
compostadors
fracció orgànica

IVA

245,70 €

Total

1.415,70 €

Import

1.214,61 €

IVA

255,07 €

Total
Import
Lloguer lavabos –
Festa Major

338.20000
Lloguers

IVA

Import
338.22609
Activitats i materials
àrea de cultura

IVA

Import
165.21301
Manteniment
enllumenat públic

204,80 €

247,81 €

1.000,00 €
210,00 €

Total

Reparació i
desmuntatge faroles

1.469,68 €

43,01 €

Total

Representació
Delikatessen
Concert – Festa
Major

1.170,00 €

IVA

1.210,00 €
255,00 €
53,55 €

Total

308,55 €

Subministraments
empresa
SPOKO RAMPS, SL
Aulèstia i Pijoan, 24
08012 BARCELONA
B62396163

concepte

aplicació
pressupostària

import autoritzat
Import

Adquisició mòdul
parc d’skate

342.62207
Instal·lació parc
d’skate

IVA
Total

RETMIQ
C/ Pladevall, 26
17857 SANT JOAN

Plaques metacrilat
impreses
senyalització arbres

163 21001
Manteniment vies
públiques, parcs i
jardins

3.365,60 €
706,78 €
4.072,38 €

Preu unitat

4,80 €

IVA

1,01 €
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LES FONTS
Total

JORDI
MALLARACH, SA
C/ dels Garganta, 10
17800 OLOT

Import
Suport plaques
senyalització arbres

163 21001
Manteniment vies
públiques, parcs i
jardins

IVA
Total

NOVELEC PLA DE
L’ESTANY, SL
C/ Bassa del
Cànem, 72
17820 BANYOLES

Adquisició focus fira
intercanvi

338 22609
Activitats i material
àrea de cultura

5,81 €
109,60 €
23,02 €
132,62 €

Import

62,55 €

IVA

13,14 €

Total

75,69 €

2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a
l’expedient i es procedeixi, si s’escau, a aprovar
aprovar-la
la a càrrec de les aplicacions
pressupostàries compromeses.
3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde 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
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 17.098,37 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
sect 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,
alcalde president, proposa al Ple municipal,
que adopti l’acord següent:
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1. Aprovar
var el reconeixement de les següents factures:
N.
Registre

PROVEÏDOR

Consell Comarcal de la
2017/223 Garrotxa
Consell Comarcal de la
2017/224 Garrotxa
Ferrocarrils de la
2017/225 Generalitat de Catalunya
2017/226
2017/227
2017/228
2017/229
2017/230
2017/231
2017/232
2017/233
2017/234
2017/235
2017/236
2017/237
2017/238
2017/239
2017/240
2017/241
2017/242

2017/243
2017/244
2017/245
2017/246

CONCEPTE

APLICACIÓ

Servei Secretaria intervenció
juny 2017
920 25001
Servei Dinamització socio
cultural abril-juny 2017
169 25004
Cremallera a Núria, Excursió a
Núria
338 22609
Assegurança de responsabilitat
Bilbao Cia Anma de Seguros civil 2017
920 22400
Entrenaments Funcionals,
Sessions dinamització parc de
SL
salut maig 2017
925 22606
Gestio de Residus i
Adquisició dos compostadors
Biodiversitat, SL
fracció orgànica
1622 62507
Telefónica de España, SAU
Telèfons fixos juliol 2017
920 22200
Happyludic Playground and
Urban Equipment, SL
Miralls carrer Can Caló
130 60902
Happyludic Playground and Adquisició d'un lot de 6
Urban Equipment, SL
papereres
1721 21002
Telèfons mòbils 18-05 a 17-06Telefónica de España, SAU
2017
920 22200
Assegurança de responsabilitat
Bilbao Cia Anma de Seguros civil 2017
920 22400
Can Xumeia, SL
Manteniment tractor segadora 920 21300
Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Certificats digitals
920 22000
Sistemas Digitales
Manteniment copiadora 08-06
Corporate, SL
a 08-07-107
920 21300
Transports Elèctrics
Interurbans, SA
Servei autobús excursió a Núria 338 22609
Assessoria Pagès, SL
Honoraris gestoria juny 2017
920 22707
Nou Jardí 2000, SL
Adquisició de flors
163 21001
Consell Comarcal de la
Garrotxa
Tractament deixalles juny 2017 1623 22700
Consell Comarcal de la
Garrotxa
Recollida deixalles juny 2017
1621 22700
Fusteria Salvador Serra
Repassar portes escola
920 21200
Subm elèctric plaques
fotovoltaiques zona esportiva
Som Energia, SCCL
31-05 a 30-06-17
165 22100
Subm elèctric zona esportiva
Som Energia, SCCL
01-06 a 30-06-17
165 22100
Assessorament implantació
Instituto Cies, SL
mesures LOPD
920 22799
Ascensors Serra, SA
Manteniment ascensor 3T2017 920 21902

IMPORT

897,21 €
2.601,12 €
406,90 €
557,28 €
169,40 €
1.566,95 €
191,18 €
361,79 €
229,90 €
48,40 €
172,94 €
120,46 €
185,52 €
115,14 €
165,00 €
107,02 €
112,00 €
1.043,84 €
935,89 €
119,19 €

4,43 €
176,10 €
226,88 €
226,85 €
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2017/247 Som Energia, SCCL
2017/248 Som Energia, SCCL
2017/249 Som Energia, SCCL
2017/250 Som Energia, SCCL
2017/251 Som Energia, SCCL
2017/252 Petro Palol, SL
2017/253 Restaurant Can Xel, SL
Consell Comarcal de la
2017/254 Garrotxa
2017/255 Fotosistema Cerdanyola
2017/256 Serveis Masdeu, SL
2017/257 Introsoft, SL
Centre de Cultura
Tradicional i Popular
2017/258 Marboleny
2017/260 Som Energia, SCCL
Consell Comarcal de la
2017/261 Garrotxa
Consell Comarcal de la
2017/262 Garrotxa
2017/263
2017/264
2017/265
2017/266
2017/267

2017/268

Subm elèctric centre cívic 0306 a 30-06-17
Regularització subm elèctric
centre cívic 14-02 a 28-02-17
Regularització subm elèctric
centre cívic 01-03 a 28-03-17
Regularització subm elèctric
centre cívic 29-03 a 02-05-17
Regularització subm elèctric
centre cívic 03-05 a 02-06-2017
Gasoil escoles i consultori
Estiu Joves - sortida piscina
Manteniment equips
informàtics 2T2017
Exposició fotografies - Festa
major
Treballs desbrossament marges
camins municipals
Revisar i solucionar avaria
sistema wifi, canviar router
Actuació homenatge a la
vellesa
Subm elèctric enllumenat
públic 16-06 a 15-07-17
Assessorament urbanístic juny
2017

Disciplina urbanística juny 2017
Subm elèctric ajuntament 16Som Energia, SCCL
06 a 15-07-17
Subm elèctric escoles 16-06 a
Som Energia, SCCL
15-07-17
Subm elèctric consultori 16-06
Som Energia, SCCL
a 15-07-17
Manteniment caldera
Tecnics 4, SL
consultori
Caixa per guardar les boles de
Bauhaus
petanca
Lloguer pantalla retransmissió
òpera Il Trovatore - Liceu a la
BTM Sound, SL
fresca
Tecnicopi digital Imatges, SL Còpies full informatiu
Correos y Telégrafos, SA
Enviaments postals

TOTAL

165 22100

35,88 €

165 22100

19,23 €

165 22100

35,88 €

165 22100

44,85 €

165 22100
920 22103
339 22609

39,72 €
2.158,76 €
21,01 €

920 21600

131,02 €

338 22609

142,79 €

454 21000

1.007,33 €

920 21300

290,28 €

338 22609

700,00 €

165 22100

293,10 €

150 25002

399,42 €

150 21002

256,76 €

165 22100

73,47 €

165 22100

256,50 €

165 22100

83,96 €

920 21300

98,92 €

920 22699

56,40 €

338 20000
920 22000
920 22200

145,20 €
64,40 €
2,10 €

17.098,37 €
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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.
La proposta és aprovada per unanimitat.

09.. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
9.1 Llicències urbanístiques.
9.1.1.
Antecedents
En data 05.07.2017, RE E2017010094,
E2
el senyor Joan Angelats i Vilarnau, que actua
en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per a la millora
agronòmica de la finca de Cal Frare de Mieres.
Consta a l’expedient informe favorable de data 11.07.2017
.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 all senyor Joan Angelats i Vilarnau llicència
llicència urbanística per a la millora
agronòmica de la finca de Cal Frare amb les condicions següents:
- Les obres de millora agronòmica no podran afectar cap camí inclòs en la xarxa
bàsica estructurant del municipi, en el cas que s’afecti aquesta xarxa s’haurà
s’haur
de sol·licitar l’autorització pertinent.
- Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de Seguretat i Salut,
caldrà que el mateix industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos
i adopti les mesures que calguin.
El termini per iniciar
ciar les obres és de 6 mesos i per acabar-la és d’1any..
El pressupost de l’obra és de 150 €.
2. Aprovar una liquidació de les següents
se
taxes i impostos:
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança
Ordenança fiscal número 12:
0,3% base ICIO mínim 110 €): 50,00 euros.
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número
n
3: 2,85%
del pressupost): 4,27 euros.
3.. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
efectes.
La proposta és aprovada per unanimitat.
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9.1.2.
Antecedents
e 2017,
201 RE E2017010104, el senyor Enric Domènech i Prat, que
En data 10 de juliol de
actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la realització d’obres de
substitució de fusteria i neteja, sanejat i pintat de parets de l’estada dels masovers de
Can Salavia de Mieres.
Consta a l’expedient
nt informe favorable de data 14.07.2017
.2017 emès per l’arquitecta de
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a
tècnic municipal.
També consta
onsta 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 all senyor Enric Domènech i Prat llicència
llicència urbanística per a les obres de
substitució de fusteria i neteja, sanejat i pintat de parets de l’estada
l’estada dels masovers de
Can Salavia amb les condicions següents:
- Es tracta d’obres de conservació i manteniment que no impliquen modificació
de la volumetria, de l’estructura ni de les façanes de l’edificació existent.
- La documentació aportada no inclou cap referència a l’ocupació de la via
pública. En el cas que s’hagi d’ocupar la via pública, s’haurà d’indicar,
prèviament a l‘execució de les obres, a l’ajuntament la durada i l’ocupació.
- Els possibles material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran
s’hau
de
transportar a abocador autoritzat.
- Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de Seguretat i Salut,
caldrà que el mateix industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos
i adopti les mesures que calguin.
El termini
ni per iniciar les obres és d’1 any i per acabar-la és de 3 anys.
El pressupost de l’obra és de 15.000 €.
2. Aprovar una liquidació de les següents
se
taxes i impostos:
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança
Ordenança fiscal número 12:
0,3% base ICIO mínim 110 €): 50,00 euros.
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número
n
3: 2,85%
del pressupost): 427,50 euros.
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
Sotmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:
Vots a favor:
Abstenció:

6 (CUP-PA) (CIU)
1 Enric Domènech (CUP-PA)
(CUP
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9.1.3.
Antecedents
En data 3 d’abril de 2017,, RE 1-2017-000204-1, el senyor Josep Ignasi Molins i Amat,
que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la realització d’obres de
formació d’un paviment de formigó i l’arranjament d’un obi a la finca de la Cadellà de
Mieres.
En data 10 d’abril l’arquitecta de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal
de la Garrotxa, que actua com a tècnic municipal emet un informe segons el qual cal
completar la sol·licitud amb la presentació d’una memòria descriptiva i justificativa de
l’actuació, un plànol de situació
ituació i ubicació de les obres i un pressupost.
pressupost.
En data 5 de juliol el senyor Molins presenta la documentació requerida.
Consta a l’expedient informe favorable de data 21.07.2017 emès per l’arquitecta de
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal
Comarcal de la Garrotxa, que actua com a
tècnic municipal.
També consta
onsta 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 all senyor Josep Ignasi Molins i Amat llicència
llicència urbanística per a les obres
de formació de paviment de formigó i l’arranjament d’un obi a la finca de la Cadellà
amb les condicions següents:
- La llicència fa referència únicament a obres de manteniment i millora
millor del
paviment dels terrenys propers a les construccions destinades a ús agrícolaagrícola
ramader.
- L’obra fa referència únicament a obres interiors de la parcel·la,
la, sense ocupació
de la via pública.
- Els possibles materials
material d’enderroc i els residus de la construcció
construcci s’hauran de
transportar a abocador autoritzat. En finalitzar les obres caldrà presentar-ne
presentar
els
justificants corresponents.
- Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de Seguretat i Salut,
caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra, efectuï
efectuï l’avaluació de riscos i
adopti les mesures que calgui.
El termini per iniciar les obres és de 12 mesos i per finalitzar-les
finalitzar
de 3 anys.
El pressupost de l’obra és de 5.700 €.
2. Aprovar una liquidació de les següents
se
taxes i impostos:
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança
Ordenança fiscal número 12:
0,3% base ICIO mínim 110 €): 50,00 euros.
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número
n
3: 2,85%
del pressupost): 164,45 euros.
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3. Notificar
ar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
efectes.
La proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL CONTROL DE
PLAGUES URBANES AL DIPSALUT.
DIPSALUT
Antecedents
En data 7 de juny de 2017
7, l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de
Girona,, Dipsalut, ha publicat al BOP núm. 108 la convocatòria de subvencions per
finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació
de Girona d’acord amb les bases específiques aprovades en data 7.06.2016 (BOP
núm. 128 de 06.07.2016).
L’Ajuntament de Mieres té voluntat d’acollir-se
d’acollir se a la convocatòria de subvencions
subvenci
per a
finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes als ajuntaments.
ajuntaments
Fonaments de dret
Article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 2 .1.d) i 40 del R.D.L 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Sol·licitar a l’organisme
’organisme autònom de salut pública de la
la Diputació de Girona,
Girona
Dipsalut, una subvenció de 1.116,34 euros per al finançament de les actuacions per a
la lluita i control integrat de plagues urbanes del municipi de Mieres.
2. Manifestar que l’Ajuntament de Mieres accepta les bases reguladores i compleix tots
els requisits per ser-ne
ne beneficiari.
3. Notificar aquests acords al Dipsalut.
La proposta és aprovada per
p unanimitat.
11. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA
A DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER A POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CIUTADANA
Antecedents
En data 25 de maig de 2017 es varen fer públiques al BOP les bases reguladores de
subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana que atorga la
Diputació de Girona (BOP núm. 100).
En data 14 de juny de 2017 es va publicar
publica en el BOP la convocatòria de subvencions
per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana, anualitat 2017. (BOP núm.
113).
En data 27 de maig de 2016 es va aprovar definitivament el Reglament de Participació
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Popular que preveu la creació i constitució del Consell de poble, que és l’òrgan de
coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi de Mieres,
mitjançant acord del Ple municipal.
En la mateixa data es va aprovar la creació del consell de
de poble i la metodologia del
pla anual de participació en els pressupostos participatius.
El projecte del procés de pressupostos participatius de l’exercici 2018,
201 que preveu
realitzar una campanya comunicativa, la supervisió, direcció i anàlisis del procés
proc
i
l’elaboració dels informes tècnics d’avaluació de les propostes amb un pressupost de
3.893,20 €.
Fonaments de dret
Article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 2 .1.d) i 40 del R.D.L 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per un import de 3.698,54 euros
per a les despeses del projecte de polítiques de participació ciutadana del procés de
pressupostos participatius de l’exercici 2018.
2. Notificar aquests acords a la Diputació de Girona.
Sotmesa
otmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:
Vots a favor:
Abstenció:

4 (CUP-PA)
3 (CIU)

12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGULAR LES
SUBVENCIONS PER A L’ARRANJAMENT O EL MANTENIMENT DE CAMINS
PARTICULARS.
Antecedents
L’Ajuntament de Mieres té voluntat d’obrir una convocatòria de subvencions
destinades a facilitar l’arranjament i/o el manteniment de camins privats del municipi de
Mieres.
Les subvencions i ajuts esmentats s’aplicaran a actuacions d’arranjament
d’arranjam
i/o
manteniment de camins d’accés
d’
a habitatges habituals, sigui dels propietaris o dels
arrendataris, o de camins que donin accés a activitats econòmiques el funcionament
de les quals disposi de llicència municipal o de títol habilitant
habilitant equivalent.
Per poder regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,
cobrament i justificació de les referides subvencions, és procedent aprovar unes bases
i tramitar la convocatòria davant la BDNS.
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ta de bases ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa
La proposta
del Ple.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a
finançar projectes/actuacions desenvolupats/ades durant el període establert a les
mateixes bases.
interventor ha informat favorablement el contingut de les bases, que
El secretari-interventor
preveuen aplicar els fons d’un màxim de 3.500 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària següent: 454 48003 – subvencions camins particulars.
Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel qual
qu s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes
hisendes locals.
Decret 179/1995,
/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS)
Bases d’execució del pressupost municipal.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
de
següents acords:
1. Aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
l’arranjament i/o el manteniment de camins privats del municipi de Mieres, en règim de
concurrència competitiva.
2. Sotmetre l’expedient, les bases i els presents acords a informació
informació pública mitjançant
anunci publicat al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini
de vint dies. Una referència de l’anunci s’inserirà en el DOGC. També es farà públic al
tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal: www.mieres.cat
En cas de no presentar-se
se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, les
bases es consideraran aprovades amb caràcter definitiu sense necessitat d’acord
exprés pel Ple.
3. Disposar que, en el mateix anunci, és a dir, de forma simultània al tràmit
d’informació pública, s’obri el termini de presentació de sol·licituds.
4. Fer els tràmits corresponents a la BDNS.
5. Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui necessari, per dur a terme
aquests acords.
Sotmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:
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Vots a favor:
Abstenció:

4 (CUP-PA)
(CUP
3 (CIU)

13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA SIGNATURA,
PER PART DE L’ALCALDE,
L’ALCALDE DE LA “DECLARACIÓ DEL MÓN LOCAL DE L’1 DE
JULIOL DE 2017”.
Atès que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana
de Municipis (ACM) van convocar als alcaldes i alcaldesses dels diferents ajuntaments
de Catalunya a un acte, el passat 1 de juliol, per expressar, tots aquells que ho
volguessin, el seu suport institucional al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 anunciat
pel Govern de la Generalitat amb la finalitat de decidir, lliurement i democràticament,
el futur de Catalunya.
Atès que, a més de la realització del referit acte, els esmentats alcaldes i alcaldesses,
entre ells l’Alcalde d’aquest Ajuntament, van signar un document en què es
comprometien, entre altres coses, a "col·laborar en totes aquelles actuacions que des
del Govern se'ns requereixin” i, per tant, a posar a disposició de l'organització del
referèndum els locals habituals on se celebren totes les conteses o cites electorals.
Atès que la part expositiva del referit document és la que es transcriu, també a manera
m
de motivació dels acords que el ple es proposa d’adoptar en aquest acte, a
continuació:
“Els ajuntaments són la institució més propera als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Catalunya
Durant més de 35 anys, els ens locals han bastit amb esforç una xarxa
xar de serveis
bàsics per a la ciutadania.
ciutadania Vertebradors del territori, agents indispensables per a la
cohesió social i compromesos en la defensa dels valors fonamentals de la democràcia,
democràcia
els municipis i, en conseqüència,
conseqüència els alcaldes i alcaldesses, els regidors i regidores,
regidores
han contribuït a construir el municipalisme català.
català En moments transcendentals de la
nostra història col·lectiva, el paper dels ajuntaments sempre ha estat determinant per a
l’assoliment dels anhels de justícia,
justícia progrés i llibertat
tat dels catalans i catalanes.
La proximitat de les institucions locals amb la ciutadania ha permès copsar,
copsar en tot
moment, quins són els anhels i les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
veïnes Com a
electes escollits a través de les urnes,
urnes ens devem a la ciutadania. I, si avui en dia hi ha
una reivindicació
vindicació que genera consens a Catalunya,
Catalunya no és altra que la celebració d’un
referèndum per decidir lliurement el futur del nostre país.
país Des de fa anys,
anys el poble
català ha reclamat el seu dret a decidir.
decidir Les darreres eleccions al Parlament de
Catalunya van configurar una cambra amb una majoria clara de diputats i diputades
favorables al dret d’autodeterminació.
d’autodeterminació Un reflex fidel del 80% de la ciutadania catalana
que manifesta voler expressar-se
expressar
a través de les urnes.
La pluralitat i transversalitat que dóna suport a aquesta reivindicació ha quedat palesa,
palesa
entre altres iniciatives, en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum.
Referèndum. Tot i les més de
500.000 adhesions que ha recollit, no han estat suficients per trobar una resposta per
part del govern de l’estat. Com no pot ser d’altra manera,
manera el món local tornarà a ser al
costat dels seus ciutadans i ciutadanes i de la resta d’institucions del país per
materialitzar aquesta voluntat expressada cívicament,
cívicament política i democràtica de la
immensa majoria de la societat catalana.
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El passat divendres 9 de juny, el president de la Generalitat i el vicepresident del
Govern van anunciar, acompanyats pel conjunt del Govern i la majoria dels diputats i
diputades del Parlament, la pregunta que se sotmetrà a consideració del conjunt de la
ciutadania de Catalunya el pròxim
pr
1 d’octubre: “Voleu que Catalunya sigui un estat
independent en forma de república?””
república
Atès que és també voluntat dels membres del plenari municipal
municipal, en tant que
representants democràticament escollits en el nostre poble,
poble, ratificar, d’acord amb la
motivació exposada abans,
abans el compromís adquirit per l’Alcalde de Mieres
d’acompanyar les institucions del país per garantir que el conjunt de la societat
societ
catalana pugui expressar lliurement en la cita electoral esmentada.
És per això que, el Ple de l’Ajuntament de Mieres adopta els següents
ACORDS:
Primer. Manifestar, igualment com ho ha fet l’Alcalde de Mieres en el document o
declaració abans assenyalada, el ple suport de la Corporació a la voluntat expressada
pel Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat en relació a l’anunciada
l
convocatòria d’un referèndum per al dia 1 d’octubre de 2017. Per això,
això encoratgem
aquests a seguir avançant en tots aquells passos necessaris per fer efectiva
l’organització, convocatòria,
convocatòria celebració i aplicació dels resultats del referit procés
electoral.
Segon. Manifestar la predisposició i el compromís d’aquesta Corporació a col·laborar
en totes aquelles actuacions que,
que des del Govern de Catalunya se’ns requereixin,
requereixin i per
això, indicar que, en el moment que es faci la convocatòria,
convocatòria, col·laborarem en posar a
disposició
isposició de l’organització del referèndum els locals habituals on se celebren totes les
conteses electorals als nostres municipis.
Tercer. Manifestar, igualment que ho ha fet el nostre Alcalde,
Alcalde que aquest compromís
cívic i democràtic només està supeditat
supeditat a la voluntat majoritària de la ciutadania de
Catalunya, expressada en el Parlament i el Govern de la Generalitat,
Generalitat i que no ens
farem enrere per cap entrebanc polític,
polític jurídic o de qualsevol índole que pugui articular
l’Estat en contra de la celebració
elebració d’aquest referèndum.
referèndum
La proposta és aprovada per unanimitat.
14. PROPOSTA D’APROVACIÓ
’APROVACIÓ DE L’ACORD D’ADHESIÓ AL CORRELLENGUA
2017.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
nouvingudes
Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions
associaci
i societatt civil en general.
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017,
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes.
feministes
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Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipiss i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
El Ple de l’Ajuntament de Mieres acorda:
1. Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la
estendre
a tots els àmbits
mbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre
la població nouvinguda.
5. Fer una aportació econòmica, si s’escau,
’escau, per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2017.
2017
6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través de
l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua.
La proposta és aprovada per unanimitat.
21. ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.
No escau.
22. PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde-President
President dóna la paraula als regidors/es.
Cap regidor/a pren la paraula.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les
20.30 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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