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

 
ASSISTENTS  
 
Alcalde 
 
Sr. Enric Domènech i Mallarach  
 
Regidors/es 
 
Sra. Marta Sasanedas i Estévez   
Sra. Maria Neus Casals i Cienfuegos
Sr. Pere Alsina i Caulas  
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova 
 
Excusen la seva assistència 
 
Sra. Magdalena Reig i Figueras   
Sr. Josep Rovira i Reig  
 
Secretari Interventor  
 
Sr. Lluís Muñoz i Lloret 
 
També hi assisteix la Sra. Anna Puigvert i Bonet
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió.
 
Tot seguit es passen a despatxar el
els següents: 
 
 
01. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀR IA DE DATA 
28.07.2017.  

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.  

2015-2019 
31 
ordinària  
29 de setembre de 2017 
20.05 h. 
20.30 h. 
Sala de sessions de la casa consistorial 

Sr. Enric Domènech i Mallarach      Vivim Mieres

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

     CiU 
Xavier Soldevila i Vilanova     CiU 

Excusen la seva assistència  

Sra. Magdalena Reig i Figueras       Vivim Mieres
    CiU 

També hi assisteix la Sra. Anna Puigvert i Bonet 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Presidència es declara oberta la sessió. 

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

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

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

unanimitat.   
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Vivim Mieres-CUP-PA 

Mieres-CUP-PA 
Vivim Mieres-CUP-PA 

Vivim Mieres-CUP-PA 

s assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són 

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

Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 28 de juliol de  



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

 
02. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUI P DE GOVERN.
 
L’Alcalde  dóna compte de l’Agenda pública  de l’equip de govern, que tot seguit es 
transcriu:    
 
31 juliol. Reunió amb el senyor Xavier Giménez. 
2 d’agost. Reunió amb el senyor Josep Martin, enginyer industrial del Consell 
Comarcal de la Garrotxa. Tema: projecte caldera biomassa. 
21 d’agost. Reunió amb el senyor Narcís Codony, senyora Montse Gou i l
Anna Baldó, arquitecta municipal. Tema: llicència obres Romeria, 5.
23 d’agost. Reunió amb l’empresa Filicor, SL. Tema: proposta fira. 
25 a 28 d’agost. Assistència als actes de la festa major. 
1 de setembre. Reunió amb el senyor Xavier Bramon, 
senyora Pilar Muntada, enginyera de camins del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
Tema: arranjament d’un tram del camí vell de Santa Pau. 
5 de setembre. Assistència a l’acte de commemoració de l’11 de setembre al Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 
13 de setembre. Reunió amb la senyora Berta de l’empresa Ricoh. Tema: ampliació 
garantia fotocopiadora.  
13 de setembre. Reunió amb el senyor Joan Garcia. Tema: catàleg masies.
15 de setembre. Reunió amb el senyor Eric Mitjanas Novel. Tem
18 de setembre. Reunió amb el senyor Umbert Pla, el senyor David Marí i la senyora 
Anna Baldó, arquitecta municipal. Tema: segregació finques La Reserva.
21 de setembre. Assistència al Consell d’Alcaldes.
22 de setembre. Reunió amb la sen
programació activitats dels infants i joves.
22 de setembre. Assistència a la comissió informativa del Ple. 
23 de setembre. Reunió amb el senyor Noel. Tema: presentació del projecte Nouviu.
29 de setembre. Reunió amb el senyor Isidre Vila i Soler. Tema: nomenament jutge de 
pau. 
29 de setembre. Reunió amb la senyora Ester Nart i Casals. Tema: nomenament jutge 
de pau.  
 
El Ple en resta assabentat.
 
03. PRENDRE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L’ALCALDE.   
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte dels Decrets de l’Alcalde. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següents Decrets aprovats:
 
Decret número 2017DECR000073 de 26.07.2017 
a la Fundació Marianao per a ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva per fer bivac 
la nit del dia 26 al 27 de juliol. 
 
Decret número 2017DECR000074 de 26.07.2017
a l’entitat Unió Esportiva Sant Miquel per
entrenar els dies de pluja de la temporada setembre 2017 a juny 2018. 
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. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUI P DE GOVERN.

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

31 juliol. Reunió amb el senyor Xavier Giménez.  
2 d’agost. Reunió amb el senyor Josep Martin, enginyer industrial del Consell 
Comarcal de la Garrotxa. Tema: projecte caldera biomassa.  
21 d’agost. Reunió amb el senyor Narcís Codony, senyora Montse Gou i l
Anna Baldó, arquitecta municipal. Tema: llicència obres Romeria, 5. 
23 d’agost. Reunió amb l’empresa Filicor, SL. Tema: proposta fira.  
25 a 28 d’agost. Assistència als actes de la festa major.  
1 de setembre. Reunió amb el senyor Xavier Bramon, el senyor Marcel Garcia i la 
senyora Pilar Muntada, enginyera de camins del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
Tema: arranjament d’un tram del camí vell de Santa Pau.  
5 de setembre. Assistència a l’acte de commemoració de l’11 de setembre al Consell 

13 de setembre. Reunió amb la senyora Berta de l’empresa Ricoh. Tema: ampliació 

13 de setembre. Reunió amb el senyor Joan Garcia. Tema: catàleg masies.
15 de setembre. Reunió amb el senyor Eric Mitjanas Novel. Tema: senyalització.
18 de setembre. Reunió amb el senyor Umbert Pla, el senyor David Marí i la senyora 
Anna Baldó, arquitecta municipal. Tema: segregació finques La Reserva.
21 de setembre. Assistència al Consell d’Alcaldes. 
22 de setembre. Reunió amb la senyora Marta Teixidó, tècnica comunitària. Tema: 
programació activitats dels infants i joves. 
22 de setembre. Assistència a la comissió informativa del Ple.  
23 de setembre. Reunió amb el senyor Noel. Tema: presentació del projecte Nouviu.

unió amb el senyor Isidre Vila i Soler. Tema: nomenament jutge de 

29 de setembre. Reunió amb la senyora Ester Nart i Casals. Tema: nomenament jutge 

El Ple en resta assabentat. 

03. PRENDRE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L’ALCALDE.    

Identificació de l’expedient  

Donar compte dels Decrets de l’Alcalde.  

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, dóna compte al Ple dels 
següents Decrets aprovats: 

Decret número 2017DECR000073 de 26.07.2017 pel qual s’atorga llicència dem
a la Fundació Marianao per a ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva per fer bivac 
la nit del dia 26 al 27 de juliol.  

Decret número 2017DECR000074 de 26.07.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
a l’entitat Unió Esportiva Sant Miquel per poder utilitzar les instal·lacions esportives per 
entrenar els dies de pluja de la temporada setembre 2017 a juny 2018. 
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. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUI P DE GOVERN. 

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

2 d’agost. Reunió amb el senyor Josep Martin, enginyer industrial del Consell 

21 d’agost. Reunió amb el senyor Narcís Codony, senyora Montse Gou i la senyora 

el senyor Marcel Garcia i la 
senyora Pilar Muntada, enginyera de camins del Consell Comarcal de la Garrotxa. 

5 de setembre. Assistència a l’acte de commemoració de l’11 de setembre al Consell 

13 de setembre. Reunió amb la senyora Berta de l’empresa Ricoh. Tema: ampliació 

13 de setembre. Reunió amb el senyor Joan Garcia. Tema: catàleg masies. 
a: senyalització. 

18 de setembre. Reunió amb el senyor Umbert Pla, el senyor David Marí i la senyora 
Anna Baldó, arquitecta municipal. Tema: segregació finques La Reserva. 

yora Marta Teixidó, tècnica comunitària. Tema: 

23 de setembre. Reunió amb el senyor Noel. Tema: presentació del projecte Nouviu. 
unió amb el senyor Isidre Vila i Soler. Tema: nomenament jutge de 

29 de setembre. Reunió amb la senyora Ester Nart i Casals. Tema: nomenament jutge 

 

president, dóna compte al Ple dels 

pel qual s’atorga llicència demanial 
a la Fundació Marianao per a ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva per fer bivac 

pel qual s’atorga llicència demanial 
poder utilitzar les instal·lacions esportives per 

entrenar els dies de pluja de la temporada setembre 2017 a juny 2018.  
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Decret número 2017DECR000075 de 26.07.2017
a l’AMIPA de l’escola CEIP Finestres per a utilitzar 
i nenes del casal d’estiu els dies 25 i 26 de juliol de 2017.
 
Decret número 2017DECR000076 de 31.07.2017
senyor Sergi López Muñoz en concepte de l’actuació del mag Alouette
de 180 €.  
 
Decret número 2017DECR000077 de 31.07.2017
l’alcalde a la segona tinent d’alcalde, la senyora Magda Reig i Figueras el període 
comprès entre el 7 i el 13 d’agost, ambdós inclosos. 
 
Decret número 2017DECR000078 de 31.07.2017
a la Comissió de Festes per utilitzar l’espai de la Plaça Major per projectar una 
pel·lícula el dia 5 d’agost a partir de les 19,30 fins a les 00,00
per fer activitats de ludoteca el dia 5 d’agost a partir de les 14 fins a les 0,00
 
Decret número 2017DECR000079 de 31.07.2017
al Centre d’Estudis Mierencs a ocupar i utilitzar l’espai del Centre Cívic el dia 2 d’agost 
de les 19,00 a les 21,00 h per fer una reunió. 
 
Decret número 2017DECR0000780 de 31.07.2017
demanial a l’entitat Agrupament Escola Nostra Dona del Tura, per utilitzar l’espai de la 
zona esportiva per fer bivac la nit del 30 al 31
  
Decret número 2017DECR000081 de 02.08.2017
pas de la cursa ciclista VII 100% TONDO pel terme municipal el dia 24 de setembre, 
organitzada pel Club Ciclista Olot.
 
Decret número 2017DECR000082 de 04.08
a l’entitat Esplai Albada per poder utilitzar l’espai de la zona esportiva per fer bivac la 
nit del 8 d’agost.  
 
Decret número 2017DECR000083 de 04.08.2017
David Marí la documentaci
d’innecessarietat d’uns terrenys de la finca de Mas Monell. 
 
Decret número 2017DECR000084 de 16.08.2017
al senyor Xavier Soldevila Vilanova a ocupar i utilitza
fer bivac la nit de l’11 d’agost i la pista de futbol i bàsquet del dia 11 d’agost a les 20
fins al 12 d’agost a les 10 h. 
 
Decret número 2017DECR000085 de 16.08.2017
a la senyora Sílvia Vintcens Cos a ocupar i utilitzar l’espai de l’aparcament de davant 
de casa seva per fer un sopar el dia 11 d’agost de les 20,00 a les 00,00
 
Decret número 2017DECR000086 de 25.08.2017
a diferents persones a ocupar i utilitzar l’espai de la 
una parada al mercat d’artesania 
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Decret número 2017DECR000075 de 26.07.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
a l’AMIPA de l’escola CEIP Finestres per a utilitzar cinc tendes de campanya pels nens 
i nenes del casal d’estiu els dies 25 i 26 de juliol de 2017. 

Decret número 2017DECR000076 de 31.07.2017  pel qual es reconeix la factura del 
senyor Sergi López Muñoz en concepte de l’actuació del mag Alouette

Decret número 2017DECR000077 de 31.07.2017  pel qual es delega les funcions de 
l’alcalde a la segona tinent d’alcalde, la senyora Magda Reig i Figueras el període 
comprès entre el 7 i el 13 d’agost, ambdós inclosos.  

número 2017DECR000078 de 31.07.2017  pel qual s’atorga llicència demanial  
a la Comissió de Festes per utilitzar l’espai de la Plaça Major per projectar una 
pel·lícula el dia 5 d’agost a partir de les 19,30 fins a les 00,00 h i la plaça de la Sallera 

r activitats de ludoteca el dia 5 d’agost a partir de les 14 fins a les 0,00

Decret número 2017DECR000079 de 31.07.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
al Centre d’Estudis Mierencs a ocupar i utilitzar l’espai del Centre Cívic el dia 2 d’agost 

h per fer una reunió.  

Decret número 2017DECR0000780 de 31.07.2017  pel qual s’atorga llicència 
demanial a l’entitat Agrupament Escola Nostra Dona del Tura, per utilitzar l’espai de la 
zona esportiva per fer bivac la nit del 30 al 31 d’agost de 2017. 

Decret número 2017DECR000081 de 02.08.2017  pel qual s’informa favorablement el 
pas de la cursa ciclista VII 100% TONDO pel terme municipal el dia 24 de setembre, 
organitzada pel Club Ciclista Olot. 

Decret número 2017DECR000082 de 04.08 .2017 pel qual s’atorga llicència demanial 
a l’entitat Esplai Albada per poder utilitzar l’espai de la zona esportiva per fer bivac la 

Decret número 2017DECR000083 de 04.08.2017  pel qual es requereix al senyor 
David Marí la documentació necessària per a la llicència de segregació o certificat 
d’innecessarietat d’uns terrenys de la finca de Mas Monell.  

Decret número 2017DECR000084 de 16.08.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
al senyor Xavier Soldevila Vilanova a ocupar i utilitzar l’espai de la zona esportiva per 
fer bivac la nit de l’11 d’agost i la pista de futbol i bàsquet del dia 11 d’agost a les 20

h.  

Decret número 2017DECR000085 de 16.08.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
ílvia Vintcens Cos a ocupar i utilitzar l’espai de l’aparcament de davant 

de casa seva per fer un sopar el dia 11 d’agost de les 20,00 a les 00,00

Decret número 2017DECR000086 de 25.08.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
upar i utilitzar l’espai de la plaça de la Sallera per col·locar 

una parada al mercat d’artesania amb motiu de la Festa Major el dia 26 d’agost. 
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pel qual s’atorga llicència demanial 
cinc tendes de campanya pels nens 

pel qual es reconeix la factura del 
senyor Sergi López Muñoz en concepte de l’actuació del mag Alouette per un import 

pel qual es delega les funcions de 
l’alcalde a la segona tinent d’alcalde, la senyora Magda Reig i Figueras el període 

pel qual s’atorga llicència demanial  
a la Comissió de Festes per utilitzar l’espai de la Plaça Major per projectar una 

laça de la Sallera 
r activitats de ludoteca el dia 5 d’agost a partir de les 14 fins a les 0,00 h.  

pel qual s’atorga llicència demanial 
al Centre d’Estudis Mierencs a ocupar i utilitzar l’espai del Centre Cívic el dia 2 d’agost 

pel qual s’atorga llicència 
demanial a l’entitat Agrupament Escola Nostra Dona del Tura, per utilitzar l’espai de la 

pel qual s’informa favorablement el 
pas de la cursa ciclista VII 100% TONDO pel terme municipal el dia 24 de setembre, 

pel qual s’atorga llicència demanial 
a l’entitat Esplai Albada per poder utilitzar l’espai de la zona esportiva per fer bivac la 

pel qual es requereix al senyor 
ó necessària per a la llicència de segregació o certificat 

pel qual s’atorga llicència demanial 
r l’espai de la zona esportiva per 

fer bivac la nit de l’11 d’agost i la pista de futbol i bàsquet del dia 11 d’agost a les 20 h 

pel qual s’atorga llicència demanial 
ílvia Vintcens Cos a ocupar i utilitzar l’espai de l’aparcament de davant 

de casa seva per fer un sopar el dia 11 d’agost de les 20,00 a les 00,00 h. 

pel qual s’atorga llicència demanial 
laça de la Sallera per col·locar 

motiu de la Festa Major el dia 26 d’agost.  
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Decret número 2017DECR000088 de 22.08.2017
al senyor Enric Domènech i 
una reunió sobre l’acollida de refugiats el dia 22 d’agost de les 17,00 a les 21,00
 
Decret número 2017DECR000089 de 22.08.2017
del personal empleat de l’ajuntament en la quantia de l’1%, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2017. 
 
Decret número 2017DECR000090 de 22.08.2017
a la senyora Karine Puig i Martínez a ocupar i utilitzar l’espai de la 
per col·locar una parada de samarretes serigrafiades pintades a mà, joguines 
artesanals i fer trenetes al mercat d’artesania amb
d’agost. 
 
Decret número 2017DECR000091 de 01.09.2017
factures per un import de 30.386,21
 
Decret número 2017DECR000093 de 01.09.2017
de material sol·licitat per l’Associació de Veïns del Torn per a l’organització de la festa 
del veïnat del Torn. 
 
Decret número 2017DECR000094 de 
presentada per Sorea, SA en relació al cànon pel subministrament d’aigua, drets de 
connexió i taxa de clavegueram corresponent al 2n trimestre de 2017, per un import de 
2.498,35 €. 
 
Decret número 2017DECR000095 de
al senyor Manel Prat i Julià a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic i fer ús de 
l’ordinador per veure els partits de lliga de la temporada 2017/2018.
 
Decret número 2017DECR000096 de 04.09.2017
senyor David Marí Garcia que el termini de deus dies que se li va donar per a 
completar la documentació de la sol·licitud de llicència de segregació (o certificat 
d’innecessarietat de la mateixa) d’uns terrenys situats a la f
Mieres comenci a partir del 19 de setembre de 2017.
 
Decret número 2017DECR000097
al senyor Manel Prat i Julià a ocupar i utilitzar l’espai de la 
un sopar de final d’estiu el dia 9 de setembre de les 20,00 a les 24,00
 
Decret número 2017DECR000098 de 04.09.2017
subvenció per un import de 1.291 euros per les despeses d’execució dels programes 
Pt02 programa de suport a 
baix risc per a la transmissió de la legionel·losi, Pt04 programa d’avaluació i control de 
la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor, Pt05 programa d’avaluació de la 
salubritat de les piscines d’ús públic i Pt09 programa de suport a la gestió de la 
salubritat de les sorreres infantils. 
 
Decret número 2017DECR000099 de 07.09.2017
Referèndum convocat pel dia 1 d’octubre de 2017 i compliment de les previsions que 
es concreten a la Llei del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya aprovat pel 
Parlament de Catalunya.  
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Decret número 2017DECR000088 de 22.08.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
al senyor Enric Domènech i Mallarach a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer 
una reunió sobre l’acollida de refugiats el dia 22 d’agost de les 17,00 a les 21,00

Decret número 2017DECR000089 de 22.08.2017  pel qual s’incrementa la retribució 
’ajuntament en la quantia de l’1%, amb efectes del dia 1 de 

Decret número 2017DECR000090 de 22.08.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
a la senyora Karine Puig i Martínez a ocupar i utilitzar l’espai de la plaça de la Sallera 

ocar una parada de samarretes serigrafiades pintades a mà, joguines 
trenetes al mercat d’artesania amb motiu de la Festa Major el dia 26 

Decret número 2017DECR000091 de 01.09.2017  pel qual es reconeixen diverses 
mport de 30.386,21 €.  

Decret número 2017DECR000093 de 01.09.2017  pel qual s’autoritza la cessió d’ús 
de material sol·licitat per l’Associació de Veïns del Torn per a l’organització de la festa 

Decret número 2017DECR000094 de 01.09.2017 pel qual s’aprova la liquidació 
presentada per Sorea, SA en relació al cànon pel subministrament d’aigua, drets de 
connexió i taxa de clavegueram corresponent al 2n trimestre de 2017, per un import de 

Decret número 2017DECR000095 de  01.09.2017 pel qual s’atorga llicència demanial 
al senyor Manel Prat i Julià a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic i fer ús de 
l’ordinador per veure els partits de lliga de la temporada 2017/2018. 

Decret número 2017DECR000096 de 04.09.2017  pel qual s’accedeix a la petició del 
senyor David Marí Garcia que el termini de deus dies que se li va donar per a 
completar la documentació de la sol·licitud de llicència de segregació (o certificat 
d’innecessarietat de la mateixa) d’uns terrenys situats a la finca de Mas Monell de 
Mieres comenci a partir del 19 de setembre de 2017. 

Decret número 2017DECR000097  de 04.09.2017 pel qual s’atorga llicència demanial 
al senyor Manel Prat i Julià a ocupar i utilitzar l’espai de la plaça de la Sallera per fer 

de final d’estiu el dia 9 de setembre de les 20,00 a les 24,00 h.

Decret número 2017DECR000098 de 04.09.2017  pel qual es sol·licita a Dipsalut una 
subvenció per un import de 1.291 euros per les despeses d’execució dels programes 
Pt02 programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de 
baix risc per a la transmissió de la legionel·losi, Pt04 programa d’avaluació i control de 
la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor, Pt05 programa d’avaluació de la 

scines d’ús públic i Pt09 programa de suport a la gestió de la 
salubritat de les sorreres infantils.  

Decret número 2017DECR000099 de 07.09.2017  pel qual es d
Referèndum convocat pel dia 1 d’octubre de 2017 i compliment de les previsions que 
es concreten a la Llei del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya aprovat pel 
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pel qual s’atorga llicència demanial 
Mallarach a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer 

una reunió sobre l’acollida de refugiats el dia 22 d’agost de les 17,00 a les 21,00 h. 

pel qual s’incrementa la retribució 
’ajuntament en la quantia de l’1%, amb efectes del dia 1 de 

pel qual s’atorga llicència demanial 
laça de la Sallera 

ocar una parada de samarretes serigrafiades pintades a mà, joguines 
motiu de la Festa Major el dia 26 

pel qual es reconeixen diverses 

pel qual s’autoritza la cessió d’ús 
de material sol·licitat per l’Associació de Veïns del Torn per a l’organització de la festa 

pel qual s’aprova la liquidació 
presentada per Sorea, SA en relació al cànon pel subministrament d’aigua, drets de 
connexió i taxa de clavegueram corresponent al 2n trimestre de 2017, per un import de 

pel qual s’atorga llicència demanial 
al senyor Manel Prat i Julià a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic i fer ús de 

al s’accedeix a la petició del 
senyor David Marí Garcia que el termini de deus dies que se li va donar per a 
completar la documentació de la sol·licitud de llicència de segregació (o certificat 

inca de Mas Monell de 

pel qual s’atorga llicència demanial 
laça de la Sallera per fer 

h. 

pel qual es sol·licita a Dipsalut una 
subvenció per un import de 1.291 euros per les despeses d’execució dels programes 

la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de 
baix risc per a la transmissió de la legionel·losi, Pt04 programa d’avaluació i control de 
la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor, Pt05 programa d’avaluació de la 

scines d’ús públic i Pt09 programa de suport a la gestió de la 

pel qual es dóna suport al 
Referèndum convocat pel dia 1 d’octubre de 2017 i compliment de les previsions que 
es concreten a la Llei del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya aprovat pel 
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Decret número 2017DECR000100 de 13.09.2017
a la senyora Marta Sasanedas i Estévez a ocupar i utilitzar l’es
fer l’activitat de cant coral els divendres de les 19,15 a les 22,00
setembre de 2017 fins a finals de juliol de 2018.
 
Decret número 2017DECR000101 de 13.09.2017
a la senyora Beatriz Olaya Vico Alvarez per poder posar una parada d’artesania en el 
mercat dels dissabtes de Mieres durant tot l’any. 
 
Decret número 2017DECR000102 de 15.09.2017
definitivament la relació d’aspirants admesos i exclosos 
concurs-oposició, torn reserva especial (funcionarització), que ha de regir la provisió 
d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu, subgrup C
convocatòria dels membres del tribunal i la data de les pro
 
Decret número 2017DECR000103 de 15.09.2017
Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de subvenció per a la realització d’inversions per 
a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de 
comptadors.  
 
Decret número 2017DECR000104 de 22.09.2017
a la senyora  Naïm de Pablo Rams per poder utilitzar el pavelló poliesportiu per fer 
l’activitat de bàsquet els dimarts de 18 a 21 h del setembre de 2017 a l’agost de
 
Decret número 2017DECR000105 de 22.09.2017
al Col·lectiu Mieres Acull a utilitzar una aula de l’escola Finestres per fer una reunió el 
dia 23 de setembre de 12 a 14 h.
 
Decret número 2017DECR000106 de 
modificació de crèdits TC 3/2017 mitjançant transferència de partides del mateix grup 
de funció per un import de 900 
 
Decret número 2017DECR000107 DE 25.09.2017
a la senyora Susanna de la Fuente a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic els dijous 
de 9,15 a 10,45 h per fer l’activitat de ioga. 
 
El Ple en resta assabentat.
 
 
04. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCAL DE QUE HAN 
ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte del Decret de l’Alcalde número 2017DECR000087 de data 25.08.2017 
pel qual s’aproven dos contractes menors.
 
“Antecedents 
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Decret número 2017DECR000100 de 13.09.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
a la senyora Marta Sasanedas i Estévez a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per 
fer l’activitat de cant coral els divendres de les 19,15 a les 22,00 h a partir del 15 de 
setembre de 2017 fins a finals de juliol de 2018. 

Decret número 2017DECR000101 de 13.09.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
ra Beatriz Olaya Vico Alvarez per poder posar una parada d’artesania en el 

mercat dels dissabtes de Mieres durant tot l’any.  

Decret número 2017DECR000102 de 15.09.2017  pel qual es declara aprovada 
definitivament la relació d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del 

oposició, torn reserva especial (funcionarització), que ha de regir la provisió 
d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu, subgrup C-2, ratificar la composició i 
convocatòria dels membres del tribunal i la data de les proves. 

Decret número 2017DECR000103 de 15.09.2017  pel qual es delega al Consell 
Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de subvenció per a la realització d’inversions per 
a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de 

Decret número 2017DECR000104 de 22.09.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
a la senyora  Naïm de Pablo Rams per poder utilitzar el pavelló poliesportiu per fer 
l’activitat de bàsquet els dimarts de 18 a 21 h del setembre de 2017 a l’agost de

Decret número 2017DECR000105 de 22.09.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
al Col·lectiu Mieres Acull a utilitzar una aula de l’escola Finestres per fer una reunió el 
dia 23 de setembre de 12 a 14 h. 

Decret número 2017DECR000106 de 25.09.2017 pel qual s’aprova un expedient de 
modificació de crèdits TC 3/2017 mitjançant transferència de partides del mateix grup 
de funció per un import de 900 €. 

Decret número 2017DECR000107 DE 25.09.2017  pel qual s’atorga llicència demanial 
ra Susanna de la Fuente a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic els dijous 

de 9,15 a 10,45 h per fer l’activitat de ioga.  

El Ple en resta assabentat. 

04. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCAL DE QUE HAN 
ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.  

Identificació de l’expedient  

Donar compte del Decret de l’Alcalde número 2017DECR000087 de data 25.08.2017 
pel qual s’aproven dos contractes menors. 
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pel qual s’atorga llicència demanial 
pai del centre cívic per 

h a partir del 15 de 

pel qual s’atorga llicència demanial 
ra Beatriz Olaya Vico Alvarez per poder posar una parada d’artesania en el 

pel qual es declara aprovada 
de la convocatòria del 

oposició, torn reserva especial (funcionarització), que ha de regir la provisió 
2, ratificar la composició i 

pel qual es delega al Consell 
Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de subvenció per a la realització d’inversions per 
a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de 

pel qual s’atorga llicència demanial 
a la senyora  Naïm de Pablo Rams per poder utilitzar el pavelló poliesportiu per fer 
l’activitat de bàsquet els dimarts de 18 a 21 h del setembre de 2017 a l’agost del 2018. 

pel qual s’atorga llicència demanial 
al Col·lectiu Mieres Acull a utilitzar una aula de l’escola Finestres per fer una reunió el 

pel qual s’aprova un expedient de 
modificació de crèdits TC 3/2017 mitjançant transferència de partides del mateix grup 

pel qual s’atorga llicència demanial 
ra Susanna de la Fuente a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic els dijous 

04. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCAL DE QUE HAN 

Donar compte del Decret de l’Alcalde número 2017DECR000087 de data 25.08.2017 
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Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, 
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres 
contractes. 

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix
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 prestaci
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 el pressupost corresponent i la justificació de la necessitat 
contractació que es proposa.  
 
El secretari-interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària 
a la despesa que es detalla i amb càrrec a
 
Fonaments de dret 
 
Disposició addicional segona i els articles 23.3, 111 i 138.3 del 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 això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
 
RESOLC: 
 
1.   Aprovar els següents contractes menors: 
 
Subministraments: 
 

Empresa 

J. TOURON, SA 
C/ Camp de Lloses, Nau C 
Polígon Abastaments 
17005 GIRONA 
A17070806 

HAPPYLUIDC 
PLAYGROUND AND URBAN 
EQUIPMENT,SL 
Camí Fontseré, Nau 4 
08510 LES MASIES DE 
RODA 
B63768550 
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Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, 
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres 

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

interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient per fer front 
a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2017.

Disposició addicional segona i els articles 23.3, 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 

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

1.   Aprovar els següents contractes menors:  

concepte aplicació 
pressupostària 

Adquisició d’un 
biombo, un maletí 
d’urgències i un 

aparell de mesura de 
pressió arterial 
automàtic pel 

consultori local 

 
312 22699  

Despeses de sanitat

PLAYGROUND AND URBAN 
 

Adquisició de lloses 
de cautxú per al parc 

urbà de salut  

 
920 21200 

Manteniment 
d’edificis i 

instal·lacions 
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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 

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 

ó, complint les normes 
que estableix la llei de contractes del sector públic. Els contractes menors no poden 

Consta a l’expedient el pressupost corresponent i la justificació de la necessitat de la 

interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
suficient per fer front 

l'aplicació corresponent a l'any 2017. 

Disposició addicional segona i els articles 23.3, 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 

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

import autoritzat 

Despeses de sanitat 

Preu 
base 

 1.647,56 € 

IVA 345,99 € 

Total  1.993,55 € 

Preu 
base 

 494,00 € 

IVA 103,74 € 

Total  597,74 € 
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2.   Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a les partides que s'indiquen en 
el punt anterior  i una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es 
tramiti, si s’escau, el seu pagament.
 
3. Comunicar-ho als interessats. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Donar compte del Decret de l’Alcalde número 2017DECR000092 de data 01.09.2017 
pel qual s’aprova l’esborrany del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
i l’Ajuntament de Mieres 
col·laboració amb l’ATC per aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i 
simplificació dels processos de presentació telemàtica de les declaracions i 
autoliquidacions d’impostos estata
quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la presentació de declaracions 
informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que l’Ajuntament de Mieres ha 
d’efectuar davant l’Agència Estata
de centralitzar a l’ATC.  
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent Decret aprovat: 
 
“Antecedents 
 
Atès que l’Agència Tributària de Catalunya (en 
l’Ajuntament de Mieres una proposta de conveni entre la mateixa Agència i 
l’Ajuntament relatiu al Programa  del Govern de la Generalitat que té per objecte definir  
i  aplicar  una  estratègia  d’optimització,  homogeneïtzació  i
processos en l’àmbit dels pagaments dels tributs i de les cotitzacions socials que el 
sector  públic de  la  Generalitat  i  de  les  administracions locals  de  Catalunya  i    les  
universitats públiques catalanes efectuen a l’Estat,
 
Atès que els objectius principals del Programa són els següents:
 
1. Unificar els criteris interpretatius i de tramitació, sens perjudici de les competències 
de la Direcció General  de  Tributs  i  Joc,
la  Generalitat  de  Catalunya  i, eventualment, dels ens locals   i universitats públiques 
de Catalunya que s’hi adhereixin. 
2. Centralitzar  la  presentació  dels  models  d’autoliquidacions,  el  pagament si  els  
altres  tràmits tributaris i de cotitzacions socials, del sector públic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i, eventualment, dels ens locals i universitats públiques de 
Catalunya que s’hi   adhereixin.
3. Millorar  l’eficiència  mitjançant  l’’optim
sector  públic  de l’Administració  de  la  Generalitat  i,  eventualment,  dels  ens  local
i  universitats  públiques que s’adhereixin al Programa.
 
Atès que l’objecte i la finalitat del conveni que es propos
concretament, donar compliment a l’Acord del Govern de la Generalitat de data 25 
d’abril de 2017, complementat per l’Acord del mateix Govern de data 11 de juliol de 
2017,  i, per tant, establir un marc general de col·laboració que 
entre l’ATC i l’Ajuntament, amb la finalitat, abans esmentada, d’aplicar una  estratègia  
d’optimització,  homogeneïtzació  i  simplificació dels processos de presentació 
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2.   Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a les partides que s'indiquen en 
el punt anterior  i una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es 
tramiti, si s’escau, el seu pagament. 

ho als interessats.  

Identificació de l’expedient  

Donar compte del Decret de l’Alcalde número 2017DECR000092 de data 01.09.2017 
pel qual s’aprova l’esborrany del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 

 que té per objecte i finalitat establir un marc general de 
col·laboració amb l’ATC per aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i 
simplificació dels processos de presentació telemàtica de les declaracions i 
autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per l’Estat i de pagament de les 
quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la presentació de declaracions 
informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que l’Ajuntament de Mieres ha 
d’efectuar davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), tràmits que s’han 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple ratificar el 

Atès que l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, ATC) ha tramès a 
l’Ajuntament de Mieres una proposta de conveni entre la mateixa Agència i 
l’Ajuntament relatiu al Programa  del Govern de la Generalitat que té per objecte definir  
i  aplicar  una  estratègia  d’optimització,  homogeneïtzació  i  simplificació dels 
processos en l’àmbit dels pagaments dels tributs i de les cotitzacions socials que el 
sector  públic de  la  Generalitat  i  de  les  administracions locals  de  Catalunya  i    les  
universitats públiques catalanes efectuen a l’Estat, i centralitzar-ne la tramitació.

Atès que els objectius principals del Programa són els següents: 

1. Unificar els criteris interpretatius i de tramitació, sens perjudici de les competències 
de la Direcció General  de  Tributs  i  Joc, en  el  sector  públic  de  l’Administració  de  
la  Generalitat  de  Catalunya  i, eventualment, dels ens locals   i universitats públiques 
de Catalunya que s’hi adhereixin.  

Centralitzar  la  presentació  dels  models  d’autoliquidacions,  el  pagament si  els  
tràmits tributaris i de cotitzacions socials, del sector públic de l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya i, eventualment, dels ens locals i universitats públiques de 
Catalunya que s’hi   adhereixin. 
3. Millorar  l’eficiència  mitjançant  l’’optimització  de  les  quotes  a  ingressar  del  
sector  públic  de l’Administració  de  la  Generalitat  i,  eventualment,  dels  ens  local
i  universitats  públiques que s’adhereixin al Programa. 

Atès que l’objecte i la finalitat del conveni que es proposa a l’Ajuntament és, més 
concretament, donar compliment a l’Acord del Govern de la Generalitat de data 25 
d’abril de 2017, complementat per l’Acord del mateix Govern de data 11 de juliol de 
2017,  i, per tant, establir un marc general de col·laboració que articuli les relacions 
entre l’ATC i l’Ajuntament, amb la finalitat, abans esmentada, d’aplicar una  estratègia  
d’optimització,  homogeneïtzació  i  simplificació dels processos de presentació 
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2.   Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a les partides que s'indiquen en 
el punt anterior  i una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es 

Donar compte del Decret de l’Alcalde número 2017DECR000092 de data 01.09.2017 
pel qual s’aprova l’esborrany del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 

que té per objecte i finalitat establir un marc general de 
col·laboració amb l’ATC per aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i 
simplificació dels processos de presentació telemàtica de les declaracions i 

ls gestionats per l’Estat i de pagament de les 
quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la presentació de declaracions 
informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que l’Ajuntament de Mieres ha 

l d’Administració Tributària (AEAT), tràmits que s’han 

president, proposa al Ple ratificar el 

endavant, ATC) ha tramès a 
l’Ajuntament de Mieres una proposta de conveni entre la mateixa Agència i 
l’Ajuntament relatiu al Programa  del Govern de la Generalitat que té per objecte definir  

simplificació dels 
processos en l’àmbit dels pagaments dels tributs i de les cotitzacions socials que el 
sector  públic de  la  Generalitat  i  de  les  administracions locals  de  Catalunya  i    les  

ne la tramitació. 

1. Unificar els criteris interpretatius i de tramitació, sens perjudici de les competències 
blic  de  l’Administració  de  

la  Generalitat  de  Catalunya  i, eventualment, dels ens locals   i universitats públiques 

Centralitzar  la  presentació  dels  models  d’autoliquidacions,  el  pagament si  els  
tràmits tributaris i de cotitzacions socials, del sector públic de l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya i, eventualment, dels ens locals i universitats públiques de 

ització  de  les  quotes  a  ingressar  del  
sector  públic  de l’Administració  de  la  Generalitat  i,  eventualment,  dels  ens  locals 

a a l’Ajuntament és, més 
concretament, donar compliment a l’Acord del Govern de la Generalitat de data 25 
d’abril de 2017, complementat per l’Acord del mateix Govern de data 11 de juliol de 

articuli les relacions 
entre l’ATC i l’Ajuntament, amb la finalitat, abans esmentada, d’aplicar una  estratègia  
d’optimització,  homogeneïtzació  i  simplificació dels processos de presentació 
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telemàtica de les declaracions i autoliquidacions d’impostos e
l’Estat i de pagament de les quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la 
presentació de declaracions informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que 
l’Ajuntament de Mieres ha d’efectuar davant l’Agència E
Tributària (en endavant, AEAT), tràmits s’han de centralitzar en l’ATC. 
 
Atès que interessa a l’Ajuntament l
 
Fonaments de dret 
 
La recollida als Acords del Govern de la Generalitat de dates 25 d’abril
juliol de 2017, abans esmentats
 
Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
 
Per tot l'anterior,i de conformitat amb l’informe de la Secretari
 
Decreto:  
 
1. Aprovar l’esborrany del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i 
l’Ajuntament de Mieres que figura com a annex al present decret i que té per objecte i 
finalitat establir un marc general de col·laboració amb l’ATC
d’optimització,  homogeneïtzació  i  simplificació dels processos de presentació 
telemàtica de les declaracions i autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per 
l’Estat i de pagament de les quantitats a ingressar que en p
presentació de declaracions informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que 
l’Ajuntament de Mieres ha d’efectuar davant l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT), tràmits que s’han de centralitzar en l’AT
 
2. Notificar-ho a l’Agència Tributària de Catalunya i a l’AEAT
 
3. Proposar la ratificació d’aquest decret en la propera sessió plenària que s’hagi de 
realitzar.”  
 
Identificació de l’expedient
 
Donar compte del Decret de l’Alcalde número 2017DECR0001
qual es delega al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de subvenció segons la 
Resolució TES/1145/2017, de 23 de maig i l’execució de les actuacions objecte de 
subvenció.  
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent Decret aprovat:  
 
“Antecedents  
 
L’Ajuntament de Mieres té interès a sol·licitar la subvenció RESOLUCIÓ 
TES/1145/2017, de 23 de maig, pel qual s'aproven les bases d'una línia de 
subvencions adreçades als ens locals p
del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors. 
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telemàtica de les declaracions i autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per 
l’Estat i de pagament de les quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la 
presentació de declaracions informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que 
l’Ajuntament de Mieres ha d’efectuar davant l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (en endavant, AEAT), tràmits s’han de centralitzar en l’ATC.  

Atès que interessa a l’Ajuntament l’adhesió a l’esmentat Programa. 

La recollida als Acords del Govern de la Generalitat de dates 25 d’abril
juliol de 2017, abans esmentats.  

Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 

Per tot l'anterior,i de conformitat amb l’informe de la Secretaria municipal,

1. Aprovar l’esborrany del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i 
l’Ajuntament de Mieres que figura com a annex al present decret i que té per objecte i 
finalitat establir un marc general de col·laboració amb l’ATC per aplicar una  estratègia  
d’optimització,  homogeneïtzació  i  simplificació dels processos de presentació 
telemàtica de les declaracions i autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per 
l’Estat i de pagament de les quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la 
presentació de declaracions informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que 
l’Ajuntament de Mieres ha d’efectuar davant l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT), tràmits que s’han de centralitzar en l’ATC.  

ho a l’Agència Tributària de Catalunya i a l’AEAT 

3. Proposar la ratificació d’aquest decret en la propera sessió plenària que s’hagi de 

Identificació de l’expedient  

Donar compte del Decret de l’Alcalde número 2017DECR000103 de 15.09.2017 pel 
qual es delega al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de subvenció segons la 
Resolució TES/1145/2017, de 23 de maig i l’execució de les actuacions objecte de 

El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple ratificar el 

L’Ajuntament de Mieres té interès a sol·licitar la subvenció RESOLUCIÓ 
TES/1145/2017, de 23 de maig, pel qual s'aproven les bases d'una línia de 
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora 
del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors. 
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statals gestionats per 
l’Estat i de pagament de les quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la 
presentació de declaracions informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que 

statal d’Administració 
 

La recollida als Acords del Govern de la Generalitat de dates 25 d’abril de 2017 i 11 de 

Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

a municipal, 

1. Aprovar l’esborrany del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i 
l’Ajuntament de Mieres que figura com a annex al present decret i que té per objecte i 

per aplicar una  estratègia  
d’optimització,  homogeneïtzació  i  simplificació dels processos de presentació 
telemàtica de les declaracions i autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per 

uguin resultar, així com la 
presentació de declaracions informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que 
l’Ajuntament de Mieres ha d’efectuar davant l’Agència Estatal d’Administració 

3. Proposar la ratificació d’aquest decret en la propera sessió plenària que s’hagi de 

03 de 15.09.2017 pel 
qual es delega al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de subvenció segons la 
Resolució TES/1145/2017, de 23 de maig i l’execució de les actuacions objecte de 

nt, proposa al Ple ratificar el 

L’Ajuntament de Mieres té interès a sol·licitar la subvenció RESOLUCIÓ 
TES/1145/2017, de 23 de maig, pel qual s'aproven les bases d'una línia de 

er a la realització d'inversions per a la millora 
del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors.  
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Actualment no disposa dels mitjans tècnics suficients per redactar la memòria tècnica 
de les actuacions que cal dur a term
Vist que Consell Comarcal de la Garrotxa, per mitjà del Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública (SIGMA), s’ha ofert per sol·licitar la subvenció en representació dels 
municipis de la comarca que hi estiguin interessats. 
 
Que es sol·licita l’acceptació d’aquest encàrrec mitjançant decret d’alcaldia. 
 
Fonaments de dret  
 
Articles 25.1.c) i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Articles 10 o 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot l'anterior,  
 
RESOLC :  
 
Primer. Delegar al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de la subvenció. 
RESOLUCIÓ TES/1145/2017, de 23 de maig i l’execució de les actuacions objecte de 
subvenció.  
 
Segon. Convalidar aquest decret en la propera sessió plenària.”
 
La proposta és aprovada per 
 
05. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors 
 
Antecedents 

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

En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.  Aquests contractes es 
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 
que estableix la llei de contractes del sector públic.  
 
Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 
pròrroga. 
 
Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 
la contractació que es proposa.  
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Actualment no disposa dels mitjans tècnics suficients per redactar la memòria tècnica 
de les actuacions que cal dur a terme, ni la seva execució.  
Vist que Consell Comarcal de la Garrotxa, per mitjà del Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública (SIGMA), s’ha ofert per sol·licitar la subvenció en representació dels 
municipis de la comarca que hi estiguin interessats.  

ol·licita l’acceptació d’aquest encàrrec mitjançant decret d’alcaldia. 

Articles 25.1.c) i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.  

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

Primer. Delegar al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de la subvenció. 
RESOLUCIÓ TES/1145/2017, de 23 de maig i l’execució de les actuacions objecte de 

Segon. Convalidar aquest decret en la propera sessió plenària.” 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

05. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.  

Identificació de l’expedient  

Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors  

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

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

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

Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 
la contractació que es proposa.   
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Actualment no disposa dels mitjans tècnics suficients per redactar la memòria tècnica 

Vist que Consell Comarcal de la Garrotxa, per mitjà del Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública (SIGMA), s’ha ofert per sol·licitar la subvenció en representació dels 

ol·licita l’acceptació d’aquest encàrrec mitjançant decret d’alcaldia.  

Articles 25.1.c) i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 

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

Primer. Delegar al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de la subvenció.  
RESOLUCIÓ TES/1145/2017, de 23 de maig i l’execució de les actuacions objecte de 

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

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

d’obrar i que disposi 
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes 

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

Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de 
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El secretari-interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració 
de contractes menors i es disposa 
l’aplicació que s’indica.   
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.   
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord:  
 
1. Aprovar els següents contractes menors:   
 
Serveis 
 

empresa concepte

 
TERRA ASPRA, SL 
C/ Miquel Servet, 8 
17800 OLOT 
B55131346 

Desb
neteja de l’itinerari 

“la ruta dels 
carboners” 

 
ASCENSORS 
SERRA, SA 
Rda. Les Mates, 9-
10 
17800 OLOT 
A17034364 

Manteniment 
instal·lació ascensor 

ajuntament, 
substitució botonera

 
Subministraments 
 

empresa concepte

 
BENITO URBAN, 
SLU 
C/ Lleida, 10 
08500 VIC 
B59987529 

Adquisició de bancs

FERROCALENT 
ORIOL PETIT 
TOSCA 
17154 ST. ANIOL 
DE FINESTRES 
47685315J 

Col·locació i 
realització barana 

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

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

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

1. Aprovar els següents contractes menors:    

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Desbrossament i 
neteja de l’itinerari 

“la ruta dels 
carboners”  

454 21005 
Manteniment xarxa 

de senders  

Import 

IVA 

Total 

Manteniment 
instal·lació ascensor 

ajuntament, 
substitució botonera 

920.21200 
Manteniment 

d’edificis i 
instal·lacions 

Import 

IVA 

Total 

concepte aplicació 
pressupostària import autoritzat

Adquisició de bancs 
169.62505 

Adquisició de bancs 

Import 

IVA 

Total 

Col·locació i 
realització barana 

camí de la font 

169.62509 
Col·locació barana 
C/ Camí de la Font 

Import 

IVA 

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

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

president, proposa al Ple l’adopció del 

import autoritzat 

 120,00 € 

25,20 € 

145,20 € 

 697,64 € 

146,50 € 

844,14 € 

import autoritzat 

 3.125,00 € 

656,25 € 

3.781,25 € 

 760,00 € 

159,60 € 

919,60 € 
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2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a 
l’expedient i es procedeixi, si s’escau, a aprovar
pressupostàries compromeses.  
 
3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
documentació necessària en relació als contractes de serveis.  
 
4. Comunicar-ho als interessats. 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Identificació de l’expedient 
 
Antecedents 
 
El secretari-interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 
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 Llei d’Hisendes Locals. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1. Aprovar el reconeixement de les següents factures: 
 
N. 

Registre PROVEÏDOR

2017/317 

Jordi Banal Llahó 

Papereria 

2017/318 

Sistemas Digitales 

Corporate, SL 

2017/319 Industrial Agustí 1876, SL

2017/320 Jordi Mallarach, SA

2017/321 Novelec Pla de l'Estany, SL

2017/322 

Happyludic Playground 

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

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

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES  

Identificació de l’expedient  

interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
corporació, les factures per un import total de 13.884,26 euros. Les esmentades 
factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa 

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

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

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

ixement de les següents factures:  

PROVEÏDOR CONCEPTE APLICACIÓ
Jordi Banal Llahó - Matec 

Material d'oficina 920 22000

Sistemas Digitales Ampliació garantia 

copiadora 920 21300

Industrial Agustí 1876, SL Material brigada 155 22199

Jordi Mallarach, SA 

Suport plaques 

senyalització arbres 163 21001

Novelec Pla de l'Estany, SL 

Adquisició focus fira 

intercanvi 338 22609

Happyludic Playground 

and Urban Equipment, SL 

Adquisició lloses cautxú 

per al parc urbà de salut 920 21200
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2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a 
la a càrrec de les aplicacions 

esident,  per signar la 

interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la 
euros. Les esmentades 

factures han estat reconegudes atès que  deriven de compromisos de despesa 

Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

Articles 185  i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

president, proposa al Ple municipal, 

APLICACIÓ IMPORT 

22000 33,11 € 

21300 773,20 € 

22199 46,26 € 

21001 132,62 € 

22609 75,69 € 

21200 597,74 € 
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2017/323 

Telefónica Móviles 

España, SAU 

2017/324 

Telefónica Móviles 

España, SAU 

2017/325 Assessoria Pagès, SL

2017/326 Som Energia, SCCL

2017/327 Som Energia, SCCL

2017/328 

Excavacions Jordi Abulí 

Mir  

2017/329 

Excavacions Jordi Abulí 

Mir  

2017/330 J. Touron, SA 

2017/331 Som Energia, SCCL

2017/332 Serveis Masdeu, SL

2017/333 Pere Serrat Collmalivern

2017/334 Jaume Martí Llensa

2017/335 Jaume Martí Llensa

2017/336 Detall Agustí 1876, SL

2017/337 Plo Cerdan Jorge Joaquin

2017/338 

Bigmat Materials 

Banyoles, SL 

2017/340 

Consell Comarcal de la 

Garrotxa 

2017/341 

Consell Comarcal de la 

Garrotxa 

2017/342 Retmiq 

2017/343 Introsoft, SL 
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Telefónica Móviles Telèfons fixos setembre 

2017 920 22200

Telefónica Móviles Telèfons mòbils 18-07 a 

17-08-2017 920 22200

Assessoria Pagès, SL Honoraris agost 2017 920 22707

Som Energia, SCCL 

Subm elèctric instal·lació 

fotovoltaica zona 

esportiva 01-08 a 31-08-

2017 165 22100

Energia, SCCL 

Subm elèctric centre 

cívic 01-08 a 31-08-2017 165 22100

Excavacions Jordi Abulí Repàs camí vell de Santa 

Pau 454 21000

Excavacions Jordi Abulí 

Foguera de Sant Joan 454 21000

Adquisició biombo, 

maletí d'urgències i 

aparell de mesura de 

pressió arterial 

automàtic per al 

consultori 312 22699

Som Energia, SCCL 

Subm elèctric zona 

esportiva 165 165 22100

Serveis Masdeu, SL 

Desbrossament de 

camins 454 21000

Pere Serrat Collmalivern 

Obres manteniment 

pavelló i església de 

Romeria 

920 

1622 

21200

62507

Jaume Martí Llensa 

Reparació i desmuntatge 

faroles 165 21301

Jaume Martí Llensa 

Manteniment 

enllumenat públic, 

consultori i pavelló 165 21301

Detall Agustí 1876, SL Material brigada 155 22199

Plo Cerdan Jorge Joaquin 

Instal·lació cobert 

compostadors fracció 

orgànica 1622 62507

Bigmat Materials 

Material brigada 155 22199

Consell Comarcal de la Tractament deixalles 

agost 2017 1623 22700

Consell Comarcal de la Recollida deixalles agost 

2017 1621 22700

Plaques metacrilat 

impreses senyalització 

arbres 163 21001

Manteniment instal·lació 

wifi 920 21600
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22200 191,18 € 

22200 48,40 € 

22707 107,02 € 

22100 5,45 € 

22100 98,55 € 

21000 268,62 € 

21000 315,81 € 

22699 1.993,55 € 

22100 220,89 € 

21000 492,47 € 

21200 

62507 

765,93 € 

358,93 € 

21301 308,55 € 

21301 181,54 € 

22199 34,30 € 

62507 1.317,87 € 

22199 3,36 € 

22700 1.268,42 € 

22700 852,37 € 

21001 121,00 € 

21600 52,64 € 
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2017/344 Som Energia, SCCL

2017/345 Som Energia, SCCL

2017/346 Som Energia, SCCL

2017/347 Som Energia, SCCL

2017/348 Eduard Sacrest Soy

2017/349 Chaper, SL 

2017/350 Aubert Imprimeix, SL

2017/351 Narcís Vilà Pérez 

  Marta Ferrer Lladó

  Núria Sucarrat Ortiz

  Anna Guitart Aparicio

  Dolors Guich Devesa

  Correos y Telégrafos, SA

  Esclatoil 

    

 

  

 

TOTAL 

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

 
7.1  Llicències urbanístiques.
 
7.1.1. 
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Som Energia, SCCL 

Subm elèctric consultori 

16-08 a 15-09-2017 165 22100

Som Energia, SCCL 

Subm elèctric escoles 16-

08 a 15-09-2017 165 22100

Som Energia, SCCL 

Subm elèctric 

ajuntament 16-08 a 15-

09-2017 165 22100

Som Energia, SCCL 

Subm elèctric 

enllumenat públic 16-08 

a 15-09-2017 165 22100

Eduard Sacrest Soy 

Taller de grafittis estiu 

joves 2017 339 22609

Adquisició 1 cartellera 

d'informació 334 60903

Imprimeix, SL 

Tríptics compostatge 

comunitari 1622 62507

 

Manteniment bomba 

calor/fred consultori 920 21200

Marta Ferrer Lladó 

Dietes membre tribunal 

selecció aux admtiu. 920 23020

Ortiz 

Dietes membre tribunal 

selecció aux admtiu. 920 23020

Anna Guitart Aparicio 

Dietes membre tribunal 

selecció aux admtiu. 920 23020

Dolors Guich Devesa 

Dietes membre tribunal 

selecció aux admtiu. 920 23020

Telégrafos, SA 

Enviaments postals 

setembre 2017 920 22200

Benzina cotxe 920 22103

      

      

      

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

ho als interessats.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

07. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUE S. 

7.1  Llicències urbanístiques.  

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

22100 151,94 € 

22100 225,93 € 

22100 121,36 € 

22100 442,93 € 

22609 255,00 € 

60903 1.578,23 € 

62507 216,59 € 

21200 171,31 € 

23020 50,73 € 

23020 50,04 € 

23020 36,72 € 

23020 36,72 € 

22200 12,60 € 

22103 40,00 € 

  

  

13.884,26 € 

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

07. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUE S.  
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Antecedents 
  
En data 21.08.2017, RE E2017010185, la senyora Montserrat Gou i Juvinyà, que 
actua en representació del senyor Martin Ellis Forrester, sol·licita llicència urbanística 
per a la reconstrucció de la coberta de la cabanya de Mas Sec de Mieres.
 
Consta a l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 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 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1. Concedir al senyor Martin Ellis Forrester llicència urbanística per a la reconstrucció 
de la coberta de la cabanya de Mas Sec
 
El termini per iniciar les obres és d’1 any i per acabar
 
El pressupost de l’obra és de 7.467,27 

 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra major (Ordenan
0,3% base ICIO mínim 110 
 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 212,82 euros.
 
- Fiança gestió de residus (Ordenança gestió dels residus de la construcc
euros.  

 
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
 
 
7.1.2. 
 
Antecedents 
  
En data 30 d’agost de 2017, RE E2017010202, el senyor Eloy Puig i Gallofré
actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives al 
revestiment de la segona planta d’una de les façanes interiors amb aïllament tèrmic de 
la nau industrial situada al C/ del Curreró, 8 de Mieres. 
  
Consta a l’expedient informe favorable de data 05.09.2017 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 a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
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En data 21.08.2017, RE E2017010185, la senyora Montserrat Gou i Juvinyà, que 
actua en representació del senyor Martin Ellis Forrester, sol·licita llicència urbanística 
per a la reconstrucció de la coberta de la cabanya de Mas Sec de Mieres.

Consta a l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

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

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

1. Concedir al senyor Martin Ellis Forrester llicència urbanística per a la reconstrucció 
de la coberta de la cabanya de Mas Sec de Mieres. 

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

El pressupost de l’obra és de 7.467,27 €. 

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

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

Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 212,82 euros. 

Fiança gestió de residus (Ordenança gestió dels residus de la construcc

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

En data 30 d’agost de 2017, RE E2017010202, el senyor Eloy Puig i Gallofré
actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives al 
revestiment de la segona planta d’una de les façanes interiors amb aïllament tèrmic de 
la nau industrial situada al C/ del Curreró, 8 de Mieres.  

informe favorable de data 05.09.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

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

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

En data 21.08.2017, RE E2017010185, la senyora Montserrat Gou i Juvinyà, que 
actua en representació del senyor Martin Ellis Forrester, sol·licita llicència urbanística 
per a la reconstrucció de la coberta de la cabanya de Mas Sec de Mieres. 

Consta a l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Concedir al senyor Martin Ellis Forrester llicència urbanística per a la reconstrucció 

ça fiscal número 12: 

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

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

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

En data 30 d’agost de 2017, RE E2017010202, el senyor Eloy Puig i Gallofré, que 
actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres relatives al 
revestiment de la segona planta d’una de les façanes interiors amb aïllament tèrmic de 

informe favorable de data 05.09.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

interventor.  



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1. Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
amb la  documentació presentada pel senyor Eloy Puig i Gallofré
000002-2017):   
 
Domicili /emplaçament 
Tipus d’obres  
Pressupost d’execució 
 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12 ) 
50,00 euros. 
 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 11,40 euros.
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu conei
 
7.1.3.      
 
Antecedents 
  
En data 18 de setembre de 2017, RE E2017010231, la senyora Diana Monforte
Quevedo, que actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres 
relatives a la modificació de les finestres de la façana posterior transformant
finestres balconeres de la finca situada al C/ de Can Caló, 6 de Mieres. 
  
Consta a l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 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 a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1. Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
amb la  documentació presentada per la senyora Diana Monforte i Q
2410-000003-2017):   
 
Domicili /emplaçament 
Tipus d’obres  

Pressupost d’execució 
 
2. Aprovar una liquidació de les 
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r Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president, proposa al Ple l’adopció del 

Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
amb la  documentació presentada pel senyor Eloy Puig i Gallofré (ex

C/ del Curreró, 8 
Col·locació d’aïllament tèrmic una façana interior 2a planta
400,00 euros 

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

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

Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 11,40 euros. 

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

En data 18 de setembre de 2017, RE E2017010231, la senyora Diana Monforte
Quevedo, que actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres 
relatives a la modificació de les finestres de la façana posterior transformant
finestres balconeres de la finca situada al C/ de Can Caló, 6 de Mieres. 

l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

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

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

Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
amb la  documentació presentada per la senyora Diana Monforte i Quevedo 

C/ de Can Caló, 6 
Modificació finestres façana posterior transformant
finestres balconeres 
2.000,00 euros 

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

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

president, proposa al Ple l’adopció del 

Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
(expedient 2410-

Col·locació d’aïllament tèrmic una façana interior 2a planta 

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

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

xement i efectes. 

En data 18 de setembre de 2017, RE E2017010231, la senyora Diana Monforte i 
Quevedo, que actua en nom propi, va presentar la comunicació prèvia de les obres 
relatives a la modificació de les finestres de la façana posterior transformant-les en 
finestres balconeres de la finca situada al C/ de Can Caló, 6 de Mieres.  

l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

Prendre coneixement de les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord 
uevedo (expedient 

Modificació finestres façana posterior transformant-les en 
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- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12) 
50,00 euros. 
 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 57 euros. 
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
 
7.1.4.      
 
Antecedents 
 
En data 21 de setembre de 2017, RE E201701243, la senyora Sara Ferran i Campillo, 
que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la formació de cunetes i
trencaaigües al camí del Mas La Muntada. 
 
Consta a l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 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 a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1. Concedir a la senyora Sara Ferran i Campillo llicència urbanística per a les obres de 
formació de cunetes i trenc
següents: 

- El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. En finalitzar les obres caldrà presentar
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 l’avaluació de riscos i 
adopti les mesures que calgui.

 
El termini per iniciar les obres és de 6 mesos i
 
El pressupost de l’obra és de 1.500 

 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12): 
50,00 euros. 
 
- Impost sobre construccions 
del pressupost): 42,75 euros.
 
-  Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO) i la taxa per a 
la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats): 
83,47 €. 
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Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12) 

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

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

En data 21 de setembre de 2017, RE E201701243, la senyora Sara Ferran i Campillo, 
que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la formació de cunetes i

aigües al camí del Mas La Muntada.  

Consta a l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

ient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor. 

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

1. Concedir a la senyora Sara Ferran i Campillo llicència urbanística per a les obres de 
ó de cunetes i trencaaigües al camí del Mas la Muntada amb les condicions 

El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. En finalitzar les obres caldrà presentar

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 l’avaluació de riscos i 
adopti les mesures que calgui. 

El termini per iniciar les obres és de 6 mesos i per acabar-la d’1 any. 

El pressupost de l’obra és de 1.500 €. 

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

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

Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85% 
del pressupost): 42,75 euros. 

Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
a l’obtenció de la llicència urbanística (Bases 

la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats): 

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

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

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

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

En data 21 de setembre de 2017, RE E201701243, la senyora Sara Ferran i Campillo, 
que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la formació de cunetes i 

Consta a l’expedient informe favorable de data 25.09.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Concedir a la senyora Sara Ferran i Campillo llicència urbanística per a les obres de 
aigües al camí del Mas la Muntada amb les condicions 

El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. En finalitzar les obres caldrà presentar-ne els 

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

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

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

Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obtenció de la llicència urbanística (Bases reguladores de 

la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats): 
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3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
                                                                           
7.1.5.      
 
Antecedents 
 
En data 26 d’abril de 2017, RE 1
que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la formació de paviment de 
formigó al camí del Pla de la Bassa. 
 
Consta a l’expedient informe favorable de data 05.05.2017 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 a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
  
1. Concedir a la senyora Núria Feliu i Bermúdez llicència urbanística per a les obres de 
formació de paviment de formigó al camí del Mas la Muntada a
següents: 

- El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. En finalitzar les obres caldrà presentar
justificants corresponents.

- Per tal de donar compliment al que regeix
caldrà que el propi 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 
 
El pressupost de l’obra és de 1

 
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
 
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12): 
50,00 euros. 
 
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,8
del pressupost): 33,11 euros.
 
-  Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO) i la taxa per a
la concessió de subvencions per al 
78,95 €. 
 
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
                                                                                                                             
 
La proposta és aprovada per 
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3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
                                                                                                                                                                                                        

En data 26 d’abril de 2017, RE 1-2017-000272-1, la senyora Núria Feliu i Bermúdez, 
que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la formació de paviment de 
formigó al camí del Pla de la Bassa.  

l’expedient informe favorable de data 05.05.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

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

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

1. Concedir a la senyora Núria Feliu i Bermúdez llicència urbanística per a les obres de 
formació de paviment de formigó al camí del Mas la Muntada amb les condicions 

El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. En finalitzar les obres caldrà presentar
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 l’avaluació de riscos i 
adopti les mesures que calgui. 

El termini per iniciar les obres és de 6 mesos i per acabar-la d’1 any. 

El pressupost de l’obra és de 1.161,60 €. 

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

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

Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,8
del pressupost): 33,11 euros. 

Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
a l’obtenció de la llicència urbanística (Bases reguladores de 

la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats): 

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

La proposta és aprovada per unanimitat.    

        

Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300 

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

1, la senyora Núria Feliu i Bermúdez, 
que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la formació de paviment de 

l’expedient informe favorable de data 05.05.2017 emès per l’arquitecta de 
l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a  

interventor.  

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Concedir a la senyora Núria Feliu i Bermúdez llicència urbanística per a les obres de 
mb les condicions 

El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de 
transportar a abocador autoritzat. En finalitzar les obres caldrà presentar-ne els 

en matèria de Seguretat i Salut, 
caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i 

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

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

Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obtenció de la llicència urbanística (Bases reguladores de 

manteniment i arranjament de camins privats): 

3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 
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08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍ FICA DE 
RECUPERACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE SANTA PAU.
 
Atès que, l’any 2016,  l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la 
Garrotxa va redactar, per encàrrec de l’Ajuntament de Mieres, el “Projecte 
d’Arranjament d’un tram del camí vell de Santa Pau”. En aquest projecte es mantenia 
el traçat  del camí consolidat, tot i les fortes pendents en algun dels seus trams, 
projecte que va ser aprovat per l’Ajuntament, tot seguint els tràmits previstos als 
articles 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.    
 
Atès que, ara, és voluntat de l’Ajuntament de Mieres recuperar l’antic traçat del camí 
vell de Santa Pau, entre els punts quilomètrics 0+680 i 0+876, per evitar els trams de 
més pendent i facilitar el manteniment i co
 
Atès que, amb aquesta finalitat, la mateixa Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell 
Comarcal de la Garrotxa ha redactat, amb referència 3045/2017, l’anomenat “Projecte 
d’actuacions de recuperació d’un tram del camí vell de Santa P
compliment a allò que disposen els articles 47.4 i 5 i 48.1, així com a l’article 49.1.c), 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
Atès que el mencionat article 48. 1 del Decret leg
  
“Article 48 
Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic 
en sòl no urbanitzable 
 
1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix 
l'article 47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han 
informació pública per l'ajuntament, per un termini d'un mes. (…)”
 
Atès que l'àmbit d'actuació del projecte d’actuació específica no està sotmès a un 
règim especial de protecci
per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la 
protecció del domini públic. 
 
Atès que les actuacions que s'hi autoritzen no disminueixen de manera signi
permeabilitat del sòl ni afecten de manera negativa la connectivitat territorial.
 
De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal i del secretari
l’Ajuntament, l’Alcalde-President proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció 
següents:   
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar inicialment l’anomenat “Projecte d’actuacions de recuperació d’un tram 
del camí vell de Santa Pau”, redactat per la senyora M.
de camins, canals i ports de l’Àrea d’Urbanisme i Edifi
Garrotxa, amb referència 3045/2017. 
Segon. Sotmetre el projecte d’actuació específica esmentat a informació pública, a 
l’objecte de possibles al·legacions, pel termini d’un mes, a partir de la publicació del 
corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’edictes municipal. 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍ FICA DE 
RECUPERACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE SANTA PAU.  

Atès que, l’any 2016,  l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la 
Garrotxa va redactar, per encàrrec de l’Ajuntament de Mieres, el “Projecte 
d’Arranjament d’un tram del camí vell de Santa Pau”. En aquest projecte es mantenia 

camí consolidat, tot i les fortes pendents en algun dels seus trams, 
projecte que va ser aprovat per l’Ajuntament, tot seguint els tràmits previstos als 
articles 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

vitats i serveis dels ens locals.     

Atès que, ara, és voluntat de l’Ajuntament de Mieres recuperar l’antic traçat del camí 
vell de Santa Pau, entre els punts quilomètrics 0+680 i 0+876, per evitar els trams de 
més pendent i facilitar el manteniment i conservació del mateix.  

Atès que, amb aquesta finalitat, la mateixa Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell 
Comarcal de la Garrotxa ha redactat, amb referència 3045/2017, l’anomenat “Projecte 
d’actuacions de recuperació d’un tram del camí vell de Santa Pau”, per tal de donar 
compliment a allò que disposen els articles 47.4 i 5 i 48.1, així com a l’article 49.1.c), 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
Atès que el mencionat article 48. 1 del Decret legislatiu 1/2010, estableix el següent:

Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic 

Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix 
7.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han de ser

informació pública per l'ajuntament, per un termini d'un mes. (…)” 

Atès que l'àmbit d'actuació del projecte d’actuació específica no està sotmès a un 
règim especial de protecció amb el qual sigui incompatible, per raó dels seus valors, 
per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la 
protecció del domini públic.  

Atès que les actuacions que s'hi autoritzen no disminueixen de manera signi
permeabilitat del sòl ni afecten de manera negativa la connectivitat territorial.

De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal i del secretari
President proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció 

Aprovar inicialment l’anomenat “Projecte d’actuacions de recuperació d’un tram 
del camí vell de Santa Pau”, redactat per la senyora M. Pilar Muntada Sala, enginyera 
de camins, canals i ports de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la 
Garrotxa, amb referència 3045/2017.  
Segon. Sotmetre el projecte d’actuació específica esmentat a informació pública, a 

sibles al·legacions, pel termini d’un mes, a partir de la publicació del 
nunci al BOP de Girona i al tauler d’edictes municipal.  
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍ FICA DE 

Atès que, l’any 2016,  l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la 
Garrotxa va redactar, per encàrrec de l’Ajuntament de Mieres, el “Projecte 
d’Arranjament d’un tram del camí vell de Santa Pau”. En aquest projecte es mantenia 

camí consolidat, tot i les fortes pendents en algun dels seus trams, 
projecte que va ser aprovat per l’Ajuntament, tot seguint els tràmits previstos als 
articles 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Atès que, ara, és voluntat de l’Ajuntament de Mieres recuperar l’antic traçat del camí 
vell de Santa Pau, entre els punts quilomètrics 0+680 i 0+876, per evitar els trams de 

Atès que, amb aquesta finalitat, la mateixa Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell 
Comarcal de la Garrotxa ha redactat, amb referència 3045/2017, l’anomenat “Projecte 

au”, per tal de donar 
compliment a allò que disposen els articles 47.4 i 5 i 48.1, així com a l’article 49.1.c), 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.   

islatiu 1/2010, estableix el següent: 

Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic 

Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix 
de ser sotmesos a 

Atès que l'àmbit d'actuació del projecte d’actuació específica no està sotmès a un 
ó amb el qual sigui incompatible, per raó dels seus valors, 

per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la 

Atès que les actuacions que s'hi autoritzen no disminueixen de manera significativa la 
permeabilitat del sòl ni afecten de manera negativa la connectivitat territorial. 

De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal i del secretari-interventor de 
President proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels 

Aprovar inicialment l’anomenat “Projecte d’actuacions de recuperació d’un tram 
Pilar Muntada Sala, enginyera 

cació del Consell Comarcal de la 

Segon. Sotmetre el projecte d’actuació específica esmentat a informació pública, a 
sibles al·legacions, pel termini d’un mes, a partir de la publicació del 
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Tercer. Sol·licitar informe sobre la mateixa proposta de projecte d’actuació específica 
aprovada inicialment als ens, entitats o organismes que es relacionen a continuació: 
 

- al departament de la 
- al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 

d’agricultura, atès que l’actuació no està compresa en un pla sectorial agrari
- a l’administració hidràulica de Catalunya
- a l’Institut Geològic de Catalunya. 
- a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i 

extinció d’incendis. 
 

Quart: Notificar-ho a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la 
Garrotxa.  
 
La proposta és aprovada per 
 
09. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM . 4 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MIERES, REFERE NT A LA 
REGULACIÓ DE L’ ÚS DE CÀMPING EN SNU
 
 
10. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS . 
 
Antecedents  
 
Les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a entitats, associacions i col·lectius per a l’any 2016, aprovades pel Ple 
de data 27 de maig de 2016 i publicades íntegrament en el BOP de la província de 
Girona núm. 150 en data 8 d’agost de 2016 i la seva posterior modificació aprovada 
pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de març de 2017 i publicades al 
BOP de la província de Girona núm. 61 en data 28 de març de 2017, al DOGC núm. 
7337 en data 27 de març de 2017 i al diari Punt Avui en data 23 de març. 
 
La convocatòria de subvencions de l’any 2017 destinada a finançar activitats de les 
entitats, associacions i col·lectius de municipi de Mieres, que tinguin per objecte 
fomentar, promoure i dif
d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del 
municipi i associacionisme aprovada per resolució d’alcaldia de 12 de juny de 2017 i 
publicada al BOP de la província de Girona núm. 116 en data 19 de juny de 2017.
 
Les sol·licituds presentades per les entitats: Manípul de Manaies i Botxins de Mieres, 
Caçadors Vall de Mieres, Associació Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de 
Mieres, ADF de Mieres, AMI
Centre d’estudis Mierencs. 
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
següent acord: 
 
1. Concedir una subvenció destinada a finançar les activitats de les en
associacions i col·lectius del municipi de Mieres que es detallen a continuació: 
 

ENTITAT CONCEPTE

                                                                                                           

17830  MIERES – amieres@mieres.cat  - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

Sol·licitar informe sobre la mateixa proposta de projecte d’actuació específica 
aprovada inicialment als ens, entitats o organismes que es relacionen a continuació: 

al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de cultura
al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d’agricultura, atès que l’actuació no està compresa en un pla sectorial agrari
a l’administració hidràulica de Catalunya 

t Geològic de Catalunya.  
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i 

 

ho a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

09. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM . 4 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MIERES, REFERE NT A LA 

ÚS DE CÀMPING EN SNU. 

10. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS . 

  

Les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a entitats, associacions i col·lectius per a l’any 2016, aprovades pel Ple 
de data 27 de maig de 2016 i publicades íntegrament en el BOP de la província de 

ona núm. 150 en data 8 d’agost de 2016 i la seva posterior modificació aprovada 
pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de març de 2017 i publicades al 
BOP de la província de Girona núm. 61 en data 28 de març de 2017, al DOGC núm. 

a 27 de març de 2017 i al diari Punt Avui en data 23 de març. 

La convocatòria de subvencions de l’any 2017 destinada a finançar activitats de les 
entitats, associacions i col·lectius de municipi de Mieres, que tinguin per objecte 
fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, 
d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del 
municipi i associacionisme aprovada per resolució d’alcaldia de 12 de juny de 2017 i 

província de Girona núm. 116 en data 19 de juny de 2017.

Les sol·licituds presentades per les entitats: Manípul de Manaies i Botxins de Mieres, 
Caçadors Vall de Mieres, Associació Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de 
Mieres, ADF de Mieres, AMIPA del CEIP Finestres, Associació Cultural La Fulla i 
Centre d’estudis Mierencs.  

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

1. Concedir una subvenció destinada a finançar les activitats de les en
associacions i col·lectius del municipi de Mieres que es detallen a continuació: 

CONCEPTE IMPORT SUBVENCIÓ 
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Sol·licitar informe sobre la mateixa proposta de projecte d’actuació específica 
aprovada inicialment als ens, entitats o organismes que es relacionen a continuació:  

Generalitat de Catalunya competent en matèria de cultura 
al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d’agricultura, atès que l’actuació no està compresa en un pla sectorial agrari 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i 

ho a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la 

09. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM . 4 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MIERES, REFERE NT A LA 

10. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS .  

Les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a entitats, associacions i col·lectius per a l’any 2016, aprovades pel Ple 
de data 27 de maig de 2016 i publicades íntegrament en el BOP de la província de 

ona núm. 150 en data 8 d’agost de 2016 i la seva posterior modificació aprovada 
pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de març de 2017 i publicades al 
BOP de la província de Girona núm. 61 en data 28 de març de 2017, al DOGC núm. 

a 27 de març de 2017 i al diari Punt Avui en data 23 de març.  

La convocatòria de subvencions de l’any 2017 destinada a finançar activitats de les 
entitats, associacions i col·lectius de municipi de Mieres, que tinguin per objecte 

ondre els següents valors: culturals, esportius, socials, 
d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del 
municipi i associacionisme aprovada per resolució d’alcaldia de 12 de juny de 2017 i 

província de Girona núm. 116 en data 19 de juny de 2017. 

Les sol·licituds presentades per les entitats: Manípul de Manaies i Botxins de Mieres, 
Caçadors Vall de Mieres, Associació Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de 

PA del CEIP Finestres, Associació Cultural La Fulla i 

president, proposa al Ple l’adopció del 

1. Concedir una subvenció destinada a finançar les activitats de les entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Mieres que es detallen a continuació:  

IMPORT A 
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ADF de 
Mieres 

Desbrossadora de 
braç 

AMIPA CEIP 
Finestres 

Material escolar, 
tallers i sortides

Assoc. Amics 
Serra de 
Finestres i de 
l’entorn de 
Mieres 

Activitats 
recuperació 
patrimoni natural 
serra Finestres

Assoc. 
Cultural La 
Fulla 

Armilles 
reflectants i pica 
d’acer inox

Caçadors Vall 
de Mieres Adquisició remolc

Centre 
d’Estudis 
Mierencs 

Gravadora  de 
veu 

Manípul de 
Manaies i 
Botxins de 
Mieres  

Compra  i 
manteniment 
material, 
despeses 
organització 
processó dels 
Dolors 

(*) Import a justificar abans d’aplicar l’IVA o exempt d’IVA. L’IVA no és subvencionable.
 
2. Notificar als beneficiaris la concessió de l’ajuda a fi i efecte que procedeixin a 
acceptar la subvenció.  Si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, 
l’Ajuntament entendrà que la subvenció ha estat acceptada de forma tàcita, així com 
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
Una vegada sigui acceptada la subvenció, l’Ajuntament transferirà una bestreta del 
80% de l’import concedit a favor de les entitats beneficiàries.  
 
3. Condicionar el lliurament de la subv
compliment de les bases reguladores i a la seva justificació, de com a mínim l’import 
de la subvenció, a la presentació del compte justificatiu dins el termini que finalitza el 
30 de gener de 2018. En cas que 
l’Ajuntament procedirà a obrir expedient per la seva revocació i reintegrament. 
  
4. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament la col·laboració  de l’Ajuntament 
de Mieres en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals de les activitats objecte d’aquesta subvenció. 
 
5. Facultar a l’Alcalde-president per subscriure els documents que siguin necessaris en 
la disposició i pagament de la despesa de la subvenció atorgada amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària següent:  330.480.04 Subvencions entitats.
 
6. Comunicar el contingut d’aquest acord a le
 
La proposta és aprovada per 
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SOL·LICITAT 
Desbrossadora de 1.726,80 € 1.647,66 € 

Material escolar, 
tallers i sortides 1.600,00 € 1.526,67 € 

recuperació 
patrimoni natural 
serra Finestres 

570,00 € 570,00 € 

reflectants i pica 
d’acer inox 

520,65 € 520,65 € 

Adquisició remolc 1.021,50 € 1.021,50 € 

Gravadora  de 94,46 € 94,46 € 

Compra  i 
manteniment 

despeses 
organització 
processó dels 

 
 
 

2.744,87 € 

 
 
 

2.619,06 € 

(*) Import a justificar abans d’aplicar l’IVA o exempt d’IVA. L’IVA no és subvencionable.

2. Notificar als beneficiaris la concessió de l’ajuda a fi i efecte que procedeixin a 
acceptar la subvenció.  Si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, 
l’Ajuntament entendrà que la subvenció ha estat acceptada de forma tàcita, així com 

dicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.  

Una vegada sigui acceptada la subvenció, l’Ajuntament transferirà una bestreta del 
80% de l’import concedit a favor de les entitats beneficiàries.   

3. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
compliment de les bases reguladores i a la seva justificació, de com a mínim l’import 
de la subvenció, a la presentació del compte justificatiu dins el termini que finalitza el 

. En cas que la subvenció no sigui degudament justificada 
l’Ajuntament procedirà a obrir expedient per la seva revocació i reintegrament. 

4. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament la col·laboració  de l’Ajuntament 
de Mieres en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals de les activitats objecte d’aquesta subvenció.  

resident per subscriure els documents que siguin necessaris en 
i pagament de la despesa de la subvenció atorgada amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària següent:  330.480.04 Subvencions entitats. 

6. Comunicar el contingut d’aquest acord a les entitats. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    
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JUSTIFICAR( *)  

1.830,73 € 

1.696,30 € 

633,33 € 

578,50 € 

1.135,00 € 

104,95 € 

 
 
 

2.910,07 € 

(*) Import a justificar abans d’aplicar l’IVA o exempt d’IVA. L’IVA no és subvencionable. 

2. Notificar als beneficiaris la concessió de l’ajuda a fi i efecte que procedeixin a 
acceptar la subvenció.  Si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, 
l’Ajuntament entendrà que la subvenció ha estat acceptada de forma tàcita, així com 

 

Una vegada sigui acceptada la subvenció, l’Ajuntament transferirà una bestreta del 

enció, que és compatible amb altres ajudes, al 
compliment de les bases reguladores i a la seva justificació, de com a mínim l’import 
de la subvenció, a la presentació del compte justificatiu dins el termini que finalitza el 

la subvenció no sigui degudament justificada 
l’Ajuntament procedirà a obrir expedient per la seva revocació i reintegrament.  

4. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament la col·laboració  de l’Ajuntament 
de Mieres en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 

resident per subscriure els documents que siguin necessaris en 
i pagament de la despesa de la subvenció atorgada amb càrrec a 
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En aquest punt de l’ordre del dia la senyora Marta Sasanedas i Estévez abandona la 
sessió del Ple.  
 
11. PROPOSTA APROVACIÓ I
TERRITORI RESPECTE D
RIERA OLIU SITUADA D ARRERE DE L’APARCAME
SEU DE L’AJUNTAMENT.  
 
Atès que interessa a l’Ajuntament crear un espai
col·lectiva de l’ecologia d’una massa arbòria com la que hi ha a la zona situada darrere 
de l’aparcament municipal, mitjançant l’estudi de les seves comunitats herbàcies i 
faunístiques.  
 
Atès que la dita massa arbòria, d’una ex
dins les dues finques o parcel·les, de propietat del senyor Andreu Riera Oliu, que 
s’indiquen a continuació:   

 
- parcel·la, situada dins el sòl urbà, amb referència cadastral núm. 

0337801DG7603N0001BS, d’una super
 

- parcel·la situada dins del sòl rústic, amb referència cadastral 
17112A005000280000XB, d’una superfície de 900
 

 
(S’adjunta plànol de la finca com a annex al present dictamen) 
 
Atès que el propietari de les referides parcel·les, que en vol conservar la titularitat, és 
coneixedor dels valors naturals presents a la finca i és conscient de l’interès que poden 
tenir determinades intervencions de conservació i millora d’aquests valors
millorar-ne la riquesa i la biodiversitat, per la qual cosa ha acceptat que se signi un 
contracte de custòdia del territori amb l’Ajuntament, als efectes que aquest pugui fer 
actuacions en la mateixa en el sentit indicat.
 
Vist l’esborrany del conveni que regula el detall de les obligacions que assumiran el 
senyor Riera i l’Ajuntament respecte de l’aprofitament i de les actuacions de 
conservació i de gaudi col·lectiu que aquest darrer vol fer a la finca.
 
 
Atès que l’article 623-34 del Llibre S
següent:  
 
“Contracte de custòdia del territori
 
1. En el contracte de custòdia del territori, de caràcter temporal i que té per objecte 
béns immobles, el cedent en permet totalment o parcialment l'ús o la gesti
que el cessionari, que ha d
custòdia del territori, hi acompleixi activitats d'assessorament, de divulgació, de 
planificació o de gestió i millorament, amb la finalitat de conservar la bio
patrimoni natural i cultural i el paisatge o de fer una gestió sostenible dels recursos 
naturals. 
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En aquest punt de l’ordre del dia la senyora Marta Sasanedas i Estévez abandona la 

PROPOSTA APROVACIÓ I NICIAL DEL CONVENI D E CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI RESPECTE D’UNA FINCA DE PROPIE TAT DEL SENYOR ANDRE

ARRERE DE L’APARCAME NT MUNICIPAL PROPER 
  

Atès que interessa a l’Ajuntament crear un espai per a l’estudi i contemplació 
col·lectiva de l’ecologia d’una massa arbòria com la que hi ha a la zona situada darrere 
de l’aparcament municipal, mitjançant l’estudi de les seves comunitats herbàcies i 

Atès que la dita massa arbòria, d’una extensió aproximada de 2.600 m2, 
dins les dues finques o parcel·les, de propietat del senyor Andreu Riera Oliu, que 

 

parcel·la, situada dins el sòl urbà, amb referència cadastral núm. 
0337801DG7603N0001BS, d’una superfície de 1700 m2 

parcel·la situada dins del sòl rústic, amb referència cadastral 
17112A005000280000XB, d’una superfície de 900 m2 

(S’adjunta plànol de la finca com a annex al present dictamen)  

Atès que el propietari de les referides parcel·les, que en vol conservar la titularitat, és 
coneixedor dels valors naturals presents a la finca i és conscient de l’interès que poden 
tenir determinades intervencions de conservació i millora d’aquests valors

ne la riquesa i la biodiversitat, per la qual cosa ha acceptat que se signi un 
contracte de custòdia del territori amb l’Ajuntament, als efectes que aquest pugui fer 
actuacions en la mateixa en el sentit indicat. 

conveni que regula el detall de les obligacions que assumiran el 
senyor Riera i l’Ajuntament respecte de l’aprofitament i de les actuacions de 
conservació i de gaudi col·lectiu que aquest darrer vol fer a la finca. 

34 del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya estableix el 

“Contracte de custòdia del territori 

1. En el contracte de custòdia del territori, de caràcter temporal i que té per objecte 
béns immobles, el cedent en permet totalment o parcialment l'ús o la gesti
que el cessionari, que ha de ser una entitat que tingui entre les seves finalitats la 
custòdia del territori, hi acompleixi activitats d'assessorament, de divulgació, de 
planificació o de gestió i millorament, amb la finalitat de conservar la bio
patrimoni natural i cultural i el paisatge o de fer una gestió sostenible dels recursos 
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En aquest punt de l’ordre del dia la senyora Marta Sasanedas i Estévez abandona la 

E CUSTÒDIA DEL 
TAT DEL SENYOR ANDRE U 

NT MUNICIPAL PROPER A LA 

r a l’estudi i contemplació 
col·lectiva de l’ecologia d’una massa arbòria com la que hi ha a la zona situada darrere 
de l’aparcament municipal, mitjançant l’estudi de les seves comunitats herbàcies i 

2.600 m2, està situada 
dins les dues finques o parcel·les, de propietat del senyor Andreu Riera Oliu, que 

parcel·la, situada dins el sòl urbà, amb referència cadastral núm. 

parcel·la situada dins del sòl rústic, amb referència cadastral 

Atès que el propietari de les referides parcel·les, que en vol conservar la titularitat, és 
coneixedor dels valors naturals presents a la finca i és conscient de l’interès que poden 
tenir determinades intervencions de conservació i millora d’aquests valors, de cara a  

ne la riquesa i la biodiversitat, per la qual cosa ha acceptat que se signi un 
contracte de custòdia del territori amb l’Ajuntament, als efectes que aquest pugui fer 

conveni que regula el detall de les obligacions que assumiran el 
senyor Riera i l’Ajuntament respecte de l’aprofitament i de les actuacions de 

isè del Codi Civil de Catalunya estableix el 

1. En el contracte de custòdia del territori, de caràcter temporal i que té per objecte 
béns immobles, el cedent en permet totalment o parcialment l'ús o la gestió a canvi 

una entitat que tingui entre les seves finalitats la 
custòdia del territori, hi acompleixi activitats d'assessorament, de divulgació, de 
planificació o de gestió i millorament, amb la finalitat de conservar la biodiversitat, el 
patrimoni natural i cultural i el paisatge o de fer una gestió sostenible dels recursos 
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2. El dret constituït a favor del cessionari en el contracte de custòdia del territori pot 
de naturalesa obligacional o real, si en comple
estableix la llei. 
 
3. El règim jurídic del contracte de custòdia del territori, pel que fa a la determinació de 
les obligacions de les parts i llur incompliment, la durada o les garanties, és el que 
determinen lliurement les parts contractuals.
 
Atès que la competència per a aprovar el conveni correspon al ple de l’Ajuntament.
 
De conformitat amb allò que disposen l’article 
Catalunya, transcrit anteriorment, i els articles 303 i 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Serveis i Activitats de les Entitats 
Locals. 
 
De conformitat amb l’informe de la Secretaria
 
És per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar inicialment l’esborrany de conveni de custòdia del territori entre 
l’Ajuntament de Mieres i el senyor Andreu Riera Oliu respecte de la finca situad
zona de darrere de l’aparcament que hi ha a les immediacions de la seu de 
l’Ajuntament que figura com a annex al present dictamen.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’anterior acord, per termini de vint dies, 
mitjançant la publicació de l’anun
municipal, a l’objecte de possibles al·legacions, reclamacions o suggeriments. 
 
Tercer. Si no hi ha al·legacions en el període d’informació pública, l’acord d’aprovació 
inicial del conveni es consider
 
Quart. Facultar l’Alcalde-President per a la signatura del conveni. 
 
La proposta és aprovada per 
 
12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL QUARTA DEL 
CONVENI AMB EL SERVEI CATAL
MANTENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL PER A L’EXERCICI 2 017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Proposta relativa a l’aprovació de la clàusula addicional quarta del conveni per al 
funcionament i manteniment del consultori local.   
 
Antecedents 
 
El conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Servei Català de la Salut, signat amb data 
1 d’octubre  de 2014. 
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2. El dret constituït a favor del cessionari en el contracte de custòdia del territori pot 
de naturalesa obligacional o real, si en compleix, en aquest cas, els requisits que 

3. El règim jurídic del contracte de custòdia del territori, pel que fa a la determinació de 
les obligacions de les parts i llur incompliment, la durada o les garanties, és el que 

nt les parts contractuals. 

Atès que la competència per a aprovar el conveni correspon al ple de l’Ajuntament.

mb allò que disposen l’article 623-34 del Llibre Sisè del Codi Civil de 
Catalunya, transcrit anteriorment, i els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Serveis i Activitats de les Entitats 

De conformitat amb l’informe de la Secretaria-Intervenció 

És per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

Primer. Aprovar inicialment l’esborrany de conveni de custòdia del territori entre 
l’Ajuntament de Mieres i el senyor Andreu Riera Oliu respecte de la finca situad
zona de darrere de l’aparcament que hi ha a les immediacions de la seu de 
l’Ajuntament que figura com a annex al present dictamen.   

Segon. Sotmetre a informació pública l’anterior acord, per termini de vint dies, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al BOP de Girona i al tauler d’edictes 
municipal, a l’objecte de possibles al·legacions, reclamacions o suggeriments. 

Tercer. Si no hi ha al·legacions en el període d’informació pública, l’acord d’aprovació 
inicial del conveni es considerarà definitivament aprovat.  

President per a la signatura del conveni.  

La proposta és aprovada per unanimitat.    

12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL QUARTA DEL 
CONVENI AMB EL SERVEI CATAL À DE LA SALUT PER AL FUN
MANTENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL PER A L’EXERCICI 2 017. 

Identificació de l’expedient  

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

conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Servei Català de la Salut, signat amb data 
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2. El dret constituït a favor del cessionari en el contracte de custòdia del territori pot ser 
ix, en aquest cas, els requisits que 

3. El règim jurídic del contracte de custòdia del territori, pel que fa a la determinació de 
les obligacions de les parts i llur incompliment, la durada o les garanties, és el que 

Atès que la competència per a aprovar el conveni correspon al ple de l’Ajuntament. 

34 del Llibre Sisè del Codi Civil de 
següents del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Serveis i Activitats de les Entitats 

És per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  

Primer. Aprovar inicialment l’esborrany de conveni de custòdia del territori entre 
l’Ajuntament de Mieres i el senyor Andreu Riera Oliu respecte de la finca situada a la 
zona de darrere de l’aparcament que hi ha a les immediacions de la seu de 

Segon. Sotmetre a informació pública l’anterior acord, per termini de vint dies, 
ci corresponent al BOP de Girona i al tauler d’edictes 

municipal, a l’objecte de possibles al·legacions, reclamacions o suggeriments.  

Tercer. Si no hi ha al·legacions en el període d’informació pública, l’acord d’aprovació 

12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL QUARTA DEL 
DE LA SALUT PER AL FUN CIONAMENT I 

MANTENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL PER A L’EXERCICI 2 017.  

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

conveni entre l’Ajuntament de Mieres i el Servei Català de la Salut, signat amb data 
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Es proposa la clàusula addicional quarta del conveni per al funcionament i 
manteniment del consultori local per a l’any 2017, amb una contraprestaci
a favor de l’ajuntament d’import màxim 4.726,61 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
Articles 109 i Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim 
jurídic de les administracions públiques de Catalunya.
 
El senyor Enric Domènech
següent acord:  
 
1. Aprovar la clàusula addicional quarta del conveni entre l’ajuntament de Mieres i el 
Servei Català de la Salut per al funcionament i manteniment del consultori local per a 
l’any 2017.   
 
2. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a la signatura de la clàusula 
addicional quarta del conveni i de tota la documentació necessària per fer efectius els 
presents acords.   
 
3. Notificar aquests acords al Servei Català de la 
 
La proposta és aprovada per 
 
 
13.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MOCIÓ DE REBUIG ALS AT EMPTATS 
TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEM ENT A LA 
TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNC IES.
 
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir 
una sensació de por i alarma entre la nostra societat.
 
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament 
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la 
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de 
 
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 
religió. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Mieres proposa al ple de la corpor
següents acords: 
 
PRIMER. Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
 
SEGON. Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de vi
barbàrie arreu del món i a casa nostra.
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Es proposa la clàusula addicional quarta del conveni per al funcionament i 
manteniment del consultori local per a l’any 2017, amb una contraprestaci
a favor de l’ajuntament d’import màxim 4.726,61 euros.  

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

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

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

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

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

La proposta és aprovada per unanimitat.    

13.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MOCIÓ DE REBUIG ALS AT EMPTATS 
TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEM ENT A LA 
TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNC IES.

comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir 
una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament 
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la 
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 

Per tot això, l’Ajuntament de Mieres proposa al ple de la corporació l’adopció dels 

Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.

Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la 
barbàrie arreu del món i a casa nostra. 
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Es proposa la clàusula addicional quarta del conveni per al funcionament i 
manteniment del consultori local per a l’any 2017, amb una contraprestació econòmica 

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

president, proposa al Ple l’adopció del 

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

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

13.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MOCIÓ DE REBUIG ALS AT EMPTATS 
TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEM ENT A LA 
TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNC IES. 

comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir 

Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament 
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 

ació l’adopció dels 

Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 

olència que propaguen l’odi i la 
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TERCER. Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
 
QUART. Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van 
saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que 
la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions 
dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per 
assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat. 
 
CINQUÈ. Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultur
 
SISÈ. Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat. 
 
La proposta és aprovada per 
 
14.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPO RACIÓ 
DE L’ANY 2016. 
 
Antecedents 
 
Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2016, juntament amb tota 
la documentació annexa, segons la legislació vigent.
 
Vist el Dictamen favorable de
juliol de 2017.    
 
Atès que el Compte General de l’exercici 2016 ha estat exposat al públic en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament i en Butlletí Oficial de la Província de Girona número 151 de 
data 8 d’agost de 2017, pel període reglamentari, i que durant aquest termini no s’han 
presentat reclamacions, al·legacions ni observacions.
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 al 
212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de mar
Reguladora de les Hisendes Locals.
 
Vist l’article 4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes, que 
disposa que les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici, 
directament a la Sindicatura de Comptes.
 
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde
que adopti l’acord següent:
 
1.  Aprovar en tot el seu contingut el Compte General corresponent a l’exercici 2016, 
d’acord amb les dades que 
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Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.

Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van 
saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que 

dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions 
dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per 
assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de 

Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultur

Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPO RACIÓ 

Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2016, juntament amb tota 
la documentació annexa, segons la legislació vigent. 

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes emès en data 28 de 

Atès que el Compte General de l’exercici 2016 ha estat exposat al públic en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament i en Butlletí Oficial de la Província de Girona número 151 de 

agost de 2017, pel període reglamentari, i que durant aquest termini no s’han 
presentat reclamacions, al·legacions ni observacions. 

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

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

a la Sindicatura de Comptes. 

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

1.  Aprovar en tot el seu contingut el Compte General corresponent a l’exercici 2016, 
d’acord amb les dades que figuren en l’expedient. 
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Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 

Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van 
saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que 

dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions 
dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per 
assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de 

Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 

Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPO RACIÓ 

Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2016, juntament amb tota 

la Comissió Especial de Comptes emès en data 28 de 

Atès que el Compte General de l’exercici 2016 ha estat exposat al públic en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament i en Butlletí Oficial de la Província de Girona número 151 de 

agost de 2017, pel període reglamentari, i que durant aquest termini no s’han 

Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 al 
ç, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

president, proposa al Ple municipal, 

1.  Aprovar en tot el seu contingut el Compte General corresponent a l’exercici 2016, 
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2. Trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte General de la Corporació 
corresponent a l’exercici 2016 a través de la plataforma Eacat.
 
 
La proposta és aprovada per 
 
15. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA SRA. ANNA MARI
PER AL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L’AJUNTAMENT, 
EN RÈGIM DE FUNCIONÀRIA DE CARRERA
 
Antecedents 
 
Atès que, mitjançant acord plenari de data 30 de setembre de 2016, l’Ajuntament de 
Mieres va aprovar les bases del 
(funcionarització), que havien de regir la provisió d’un lloc de treball d’auxiliar 
administratiu, subgrup C-2 (nivell de destí 15) de la plantilla del personal funcionari 
d’aquest Ajuntament.  
 
Atès que, després de diverses vicissituds, totes les quals figuren degudament 
documentades a l’expedient, en data 
15 de setembre de 2017, es va dictar decret de l’Alcalde pel qual es va declarar 
aprovada definitivament, entre d’altres, la relació dels/de les aspirants admeso
exclosos/es de la convocatòria del 
composició del tribunal qualificador i la data de la realització de les proves
 
Atès que, en data 18 de setembre de 2017, es van realitzar les dites proves i el tribunal
qualificador, per unanimitat dels seus membres, va efectuar proposta de nomenament 
a favor de l’aspirant Anna Puigvert Bonet per haver superat tots i cadascun dels 
diferents exercicis del concurs oposició. 
 
Atès que l’aspirant ha presentat la documentaci
bases del procés de selecció. 
 
 
Atès que la mateixa base setena estableix que el nomenament per a ocupar el lloc de 
treball de referència correspon al Ple de l’Ajuntament
 
Fonaments de dret 
 
Article 81, 82 i 84 2 del Decret 214/90, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, entre d’altres.

 
Les bases del procés de selecció de referència, publicades al BOP de Girona núm. 32, 
de data 15 de febrer de 2017.
 
De conformitat amb l’informe de la Secretaria
l’Ajuntament l’adopció dels següents:
 
ACORDS:  
 
1. Nomenar a la senyora Anna Puigvert Bonet, amb DNI 77910696

administrativa d’aquest Ajuntament, en règim de fu
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2. Trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte General de la Corporació 
corresponent a l’exercici 2016 a través de la plataforma Eacat. 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

15. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA SRA. ANNA MARI A PUIGVERT BONET 
PER AL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L’AJUNTAMENT, 
EN RÈGIM DE FUNCIONÀRIA DE CARRERA . 

Atès que, mitjançant acord plenari de data 30 de setembre de 2016, l’Ajuntament de 
Mieres va aprovar les bases del concurs-oposició, torn reserva especial 
(funcionarització), que havien de regir la provisió d’un lloc de treball d’auxiliar 

2 (nivell de destí 15) de la plantilla del personal funcionari 

diverses vicissituds, totes les quals figuren degudament 
documentades a l’expedient, en data – 
15 de setembre de 2017, es va dictar decret de l’Alcalde pel qual es va declarar 
aprovada definitivament, entre d’altres, la relació dels/de les aspirants admeso
exclosos/es de la convocatòria del concurs-oposició de referència, així com la 
composició del tribunal qualificador i la data de la realització de les proves

Atès que, en data 18 de setembre de 2017, es van realitzar les dites proves i el tribunal
qualificador, per unanimitat dels seus membres, va efectuar proposta de nomenament 
a favor de l’aspirant Anna Puigvert Bonet per haver superat tots i cadascun dels 
diferents exercicis del concurs oposició.  

Atès que l’aspirant ha presentat la documentació a què fa referència la setena de les 
bases del procés de selecció.  

Atès que la mateixa base setena estableix que el nomenament per a ocupar el lloc de 
treball de referència correspon al Ple de l’Ajuntament. 

del Decret 214/90, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, entre d’altres. 

Les bases del procés de selecció de referència, publicades al BOP de Girona núm. 32, 
de data 15 de febrer de 2017. 

De conformitat amb l’informe de la Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple de 
ntament l’adopció dels següents: 

Nomenar a la senyora Anna Puigvert Bonet, amb DNI 77910696-
administrativa d’aquest Ajuntament, en règim de funcionari de carrera, d’acord 
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2. Trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte General de la Corporació 

A PUIGVERT BONET 
PER AL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L’AJUNTAMENT, 

Atès que, mitjançant acord plenari de data 30 de setembre de 2016, l’Ajuntament de 
oposició, torn reserva especial 

(funcionarització), que havien de regir la provisió d’un lloc de treball d’auxiliar 
2 (nivell de destí 15) de la plantilla del personal funcionari 

diverses vicissituds, totes les quals figuren degudament 

15 de setembre de 2017, es va dictar decret de l’Alcalde pel qual es va declarar 
aprovada definitivament, entre d’altres, la relació dels/de les aspirants admesos/es i 

oposició de referència, així com la 
composició del tribunal qualificador i la data de la realització de les proves. 

Atès que, en data 18 de setembre de 2017, es van realitzar les dites proves i el tribunal 
qualificador, per unanimitat dels seus membres, va efectuar proposta de nomenament 
a favor de l’aspirant Anna Puigvert Bonet per haver superat tots i cadascun dels 

ó a què fa referència la setena de les 

Atès que la mateixa base setena estableix que el nomenament per a ocupar el lloc de 

del Decret 214/90, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

Les bases del procés de selecció de referència, publicades al BOP de Girona núm. 32, 

Intervenció, es proposa al Ple de 

J, com a auxiliar 
ncionari de carrera, d’acord 



 
AJUNTAMENT DE MIERES                                   

 

C/ del Curreró, 5  - 17830  MIERES 
 

amb la proposta efectuada per l’òrgan qualificador de les proves selectives 
celebrades el dia 18 de setembre de 2017, per les raons exposades i en els 
termes previstos a la plantilla del personal d’aquest Ajuntament i a les bas
selecció de referència.  

2. Extingir el contracte de treball de la senyora Puigvert Bonet l’empleada 
funcionaritzada, a partir de la data de la seva presa de possessió.  
 

3. Notificar-ho a la senyora Puigvert, per tal que prengui possessió del càrrec din
termini màxim de trenta dies hàbils. 

 
4. Notificar-ho, també, a l’assessoria Pagès. 
 
5. Fer-ho públic, de forma extractada,  al tauler d’anuncis de l’ajuntament i al BOP 

de Girona.  
 
La proposta és aprovada per 
 
16. MODIFICACIÓ DE L’HORARI 
ORDINÀRIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 3 de juliol de 2015 va 
adoptar, entre d’altres, el següent acord
 
“(...) 1. Establir que el Ple de la Corporació, en 
amb una periodicitat mensual,  preferentment l’últim divendres de mes
hores, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.  Si cau en festiu 
divendres anterior (...)”  
 
Atès que es considera conv
modificar l’esmentat acord en el sentit d’establir que les dites sessions plenàries se 
celebrin mitja hora abans, és a dir, a partir de les 19.30 hores.  
 
Fonaments de dret 
 
Article. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
 
Article 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 
Art. 78.1 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
locals, aprovat per Real Decret 2568/19
 
És per això que l’alcalde-president proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents 
acords: 
 

1. Modificar l’acord plenari, de data 3 de juliol de 2015, relatiu a la perio
les sessions plenàries ordinàries de l’actual mandat corporatiu, en el sentit 
(únic) d’establir que les sessions començaran a partir de les 

2. La modificació de l’horari tindrà efectes a partir de la sessió plenària que es 
convocarà per al dia 27 d’octubre de 2017. 

3. Fer públics els anteriors acords al tauler d’anuncis, a la pàgina web i al butlletí 
informatiu municipal, per donar
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amb la proposta efectuada per l’òrgan qualificador de les proves selectives 
celebrades el dia 18 de setembre de 2017, per les raons exposades i en els 
termes previstos a la plantilla del personal d’aquest Ajuntament i a les bas
selecció de referència.   
Extingir el contracte de treball de la senyora Puigvert Bonet l’empleada 
funcionaritzada, a partir de la data de la seva presa de possessió.  

ho a la senyora Puigvert, per tal que prengui possessió del càrrec din
termini màxim de trenta dies hàbils.  

ho, també, a l’assessoria Pagès.  

ho públic, de forma extractada,  al tauler d’anuncis de l’ajuntament i al BOP 

La proposta és aprovada per unanimitat.    

. MODIFICACIÓ DE L’HORARI EN QUÈ SE CELEBREN LES SESSIONS 
ORDINÀRIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT . 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 3 de juliol de 2015 va 
ntre d’altres, el següent acord:  

“(...) 1. Establir que el Ple de la Corporació, en règim de sessió ordinària, es reuneixi 
amb una periodicitat mensual,  preferentment l’últim divendres de mes

a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.  Si cau en festiu 

Atès que es considera convenient, per a un millor funcionament de l’ajuntament,  
modificar l’esmentat acord en el sentit d’establir que les dites sessions plenàries se 
celebrin mitja hora abans, és a dir, a partir de les 19.30 hores.   

/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

Article 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
egislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  

Art. 78.1 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

president proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents 

Modificar l’acord plenari, de data 3 de juliol de 2015, relatiu a la perio
les sessions plenàries ordinàries de l’actual mandat corporatiu, en el sentit 
(únic) d’establir que les sessions començaran a partir de les 19.30 hores
La modificació de l’horari tindrà efectes a partir de la sessió plenària que es 

r al dia 27 d’octubre de 2017.  
Fer públics els anteriors acords al tauler d’anuncis, a la pàgina web i al butlletí 
informatiu municipal, per donar-ne el màxim de coneixement a la ciutadania.  
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amb la proposta efectuada per l’òrgan qualificador de les proves selectives 
celebrades el dia 18 de setembre de 2017, per les raons exposades i en els 
termes previstos a la plantilla del personal d’aquest Ajuntament i a les bases de 

Extingir el contracte de treball de la senyora Puigvert Bonet l’empleada 
funcionaritzada, a partir de la data de la seva presa de possessió.   

ho a la senyora Puigvert, per tal que prengui possessió del càrrec dins el 

ho públic, de forma extractada,  al tauler d’anuncis de l’ajuntament i al BOP 

EN QUÈ SE CELEBREN LES SESSIONS 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 3 de juliol de 2015 va 

règim de sessió ordinària, es reuneixi 
amb una periodicitat mensual,  preferentment l’últim divendres de mes, a les 20.00 

a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.  Si cau en festiu se celebrarà el 

enient, per a un millor funcionament de l’ajuntament,  
modificar l’esmentat acord en el sentit d’establir que les dites sessions plenàries se 

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

Article 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

Jurídic de les entitats 

president proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents 

Modificar l’acord plenari, de data 3 de juliol de 2015, relatiu a la periodicitat de 
les sessions plenàries ordinàries de l’actual mandat corporatiu, en el sentit 

19.30 hores . 
La modificació de l’horari tindrà efectes a partir de la sessió plenària que es 

Fer públics els anteriors acords al tauler d’anuncis, a la pàgina web i al butlletí 
ne el màxim de coneixement a la ciutadania.   
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La proposta és aprovada per 
 
17.  ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA. 
 
17.  PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST “CATALUNYA EN E STAT DE 
SETGE”. 
 
El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del 
passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major pa
la història, amb més del 70% de votants i que van donar una majoria parlamentària 
independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus votants, de 
culminar democràticament el procés sobiranista.
 
Catalunya viu un moment crucial per 
Guàrdia Civil d’aquests últims dies escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de 
comunicació privats, empreses de correu postal, i la Fiscalia cridant a declarar més de 
700 alcaldes i alcaldesses catalan
haurien d’haver creuat, entrant impunement en seus oficials del Govern de la 
Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs. 
 
Avui no és un dia normal. Avui és un dia molt trist per la democràcia 
decadent. El govern de l’estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto 
l’autonomia de Catalunya, amb l’únic objectiu d’intentar aturar el referèndum convocat 
pel proper 1 d’octubre. Amb l’excusa de no permetre que la ciutadania 
pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat de 
por i setge a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat per 
substituir-la per la fermesa, la serenitat i el compromís. No ens e
 
Drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa han quedat 
greument retallats per un govern estatal, que no dubta en fer servir tot el seu aparell 
per fer callar els catalans.  
 
Davant d’aquests atacs directes i contun
ciutats condemnem i rebutgem l’actitud del govern espanyol i diem ben alt que no 
deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur 
polític. Que sortirem al carrer per dei
Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda, i a ells els 
interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat europeu!!
 
Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de for
moment. Serens i tranquils, però ferms i decidits no acceptarem el retorn a èpoques 
passades! És el moment d’implicar
somriures, cartells i pancartes plens d’alegria i d’espe
 
Ha arribat l’hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i un somriure. Davant 
de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica. Perquè la nostra 
determinació està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el proper 1 d’octubre
La nostra força està a defensar avui allò que els d’ahir no van poder i que els de demà 
ens agrairan eternament. 
 
Vam començar votant i acabarem votant!!!
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La proposta és aprovada per unanimitat.    

DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.   

17.  PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST “CATALUNYA EN E STAT DE 

El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del 
passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major pa
la història, amb més del 70% de votants i que van donar una majoria parlamentària 
independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus votants, de 
culminar democràticament el procés sobiranista. 

Catalunya viu un moment crucial per al seu futur polític i social. Les operacions de la 
Guàrdia Civil d’aquests últims dies escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de 
comunicació privats, empreses de correu postal, i la Fiscalia cridant a declarar més de 
700 alcaldes i alcaldesses catalans, han culminat avui creuant una línia que mai 
haurien d’haver creuat, entrant impunement en seus oficials del Govern de la 
Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs.  

Avui no és un dia normal. Avui és un dia molt trist per la democràcia 
decadent. El govern de l’estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto 
l’autonomia de Catalunya, amb l’únic objectiu d’intentar aturar el referèndum convocat 
pel proper 1 d’octubre. Amb l’excusa de no permetre que la ciutadania 
pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat de 
por i setge a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat per 

la per la fermesa, la serenitat i el compromís. No ens espantaran!!!

Drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa han quedat 
greument retallats per un govern estatal, que no dubta en fer servir tot el seu aparell 

 

Davant d’aquests atacs directes i contundents, els veïns i veïnes dels nostres pobles i 
ciutats condemnem i rebutgem l’actitud del govern espanyol i diem ben alt que no 
deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur 
polític. Que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem, i que la Unió 
Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda, i a ells els 
interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat europeu!! 

Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat el 
moment. Serens i tranquils, però ferms i decidits no acceptarem el retorn a èpoques 
passades! És el moment d’implicar-se, de sortir al carrer... de sumar clavells, 
somriures, cartells i pancartes plens d’alegria i d’esperança. 

Ha arribat l’hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i un somriure. Davant 
de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica. Perquè la nostra 
determinació està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el proper 1 d’octubre

defensar avui allò que els d’ahir no van poder i que els de demà 

Vam començar votant i acabarem votant!!! 
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17.  PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST “CATALUNYA EN E STAT DE 

El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del 
passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major participació de 
la història, amb més del 70% de votants i que van donar una majoria parlamentària 
independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus votants, de 

al seu futur polític i social. Les operacions de la 
Guàrdia Civil d’aquests últims dies escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de 
comunicació privats, empreses de correu postal, i la Fiscalia cridant a declarar més de 

s, han culminat avui creuant una línia que mai 
haurien d’haver creuat, entrant impunement en seus oficials del Govern de la 

Avui no és un dia normal. Avui és un dia molt trist per la democràcia d’aquest estat 
decadent. El govern de l’estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto 
l’autonomia de Catalunya, amb l’únic objectiu d’intentar aturar el referèndum convocat 
pel proper 1 d’octubre. Amb l’excusa de no permetre que la ciutadania catalana es 
pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat de 
por i setge a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat per 

spantaran!!! 

Drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa han quedat 
greument retallats per un govern estatal, que no dubta en fer servir tot el seu aparell 

dents, els veïns i veïnes dels nostres pobles i 
ciutats condemnem i rebutgem l’actitud del govern espanyol i diem ben alt que no 
deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur 

xar clar que no ens arronsarem, i que la Unió 
Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda, i a ells els 

 

ma pacífica i cívica. Ha arribat el 
moment. Serens i tranquils, però ferms i decidits no acceptarem el retorn a èpoques 

se, de sortir al carrer... de sumar clavells, 

Ha arribat l’hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i un somriure. Davant 
de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica. Perquè la nostra 
determinació està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el proper 1 d’octubre. 

defensar avui allò que els d’ahir no van poder i que els de demà 
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18. PRECS I PREGUNTES.    
 
L’Alcalde-President dóna la paraula als regidors/es.
 
El senyor Xavier Soldevila diu que ha vist la carretera GI
l’han de venir a arranjar.  
 
L’alcalde contesta que ho preguntaran al departament de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
I com que no hi ha més assumptes a tracta
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 
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PRECS I PREGUNTES.     

President dóna la paraula als regidors/es. 

El senyor Xavier Soldevila diu que ha vist la carretera GI-524 marcada i pregunta si 

L’alcalde contesta que ho preguntaran al departament de carreteres de la Generalitat 

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

  El secretari interventor 
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524 marcada i pregunta si 

L’alcalde contesta que ho preguntaran al departament de carreteres de la Generalitat 

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


