AJUNTAMENT DE MIERES

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MIERES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.
Núm.: 06/12
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 16 d’octubre de 2012
Horari: de 19:35 hores a 20:14 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Mieres, quan són les 19:35 hores del dia 16 d’octubre de 2012, es reuneixen a la
sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants de l’Ajuntament en Ple que a
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la
Presidència del senyor Alcalde, i assistit per mi, el Secretari-Interventor habilitat.
ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Josep Rovira i Reig
Tinents d’Alcalde
Sr. Manel Prat i Julià
Sr. Pere Alsina i Caulas
Regidors/es
Sr. Xavi Soldevila i Vilanova
Sra. Alba Massanas i Daunis
Sr. Prem Pau Puig Barbena
Excusa la seva assistència el senyor Sergi Picart i Font
Secretari Interventor habilitat
Sr. Jaume Casamitjana i Capdevila
També hi assisteix la Sra. Anna Puigvert i Bonet, auxiliar administrativa.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents:
01. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió extraordinària núm. 5/12, celebrada
el dia 2 d’agost de 2012, que és aprovada per unanimitat.
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La senyora Massanas demana que a les properes actes es faci constar el tractament
de senyor/a a l’hora de nomenar als regidors.
02.- DESPATX OFICIAL
El senyor alcalde informa de les gestions realitzades, que es concreten en :
26 de juliol. Reunió amb el senyor Eloi Puig.
26 de juliol. Reunió amb el senyor Joaquim Bartrina, arquitecte tècnic del Consell
Comarcal de la Garrotxa. Tema : habitatge de protecció oficial.
30 de juliol. Reunió amb el director territorial d’Urbanisme, senyor Joaquim Domènech.
31 de juliol. Assistència a la Junta Informativa.
31 de juliol. Assistència a la Comissió de Comptes.
2 d’agost. Assistència al Ple extraordinari.
2 d’agost. Assistència a la Junta de Govern Local.
7 d’agost. Reunió amb el gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa, senyor Sergi
Martí.
7 d’agost. Reunió sobre habitatge de protecció oficial, amb el senyor Joaquim Bartrina
i diversos veïns.
24 a 27 d’agost. Assistència als actes de la festa major.
28 d’agost. Reunió amb el senyor Joaquim Vicens de l’empresa Sorea.
30 d’agost. Reunió veïns sobre habitatge de protecció oficial.
18 de setembre. Assistència a la Junta de Govern Local.
18 de setembre. Reunió amb l’assistent social, senyora Anna Sunyé i el senyor Joan
Vilanova.
18 de setembre. Reunió amb el senyor Rafel Planas.
19 de setembre. Reunió amb el senyor Lluís Ametller de l’empresa Salvador Serra,
SA.
20 de setembre. Reunió amb el senyor Carles Mas.
20 de setembre. Reunió amb la senyora Alba Massanas. Tema: fira de l’intercanvi.
27 de setembre. Reunió veïns sobre habitatge de protecció oficial.
2 d’octubre. Reunió veïns sobre habitatge de protecció oficial.
4 d’octubre. Reunió amb el gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa, senyor Sergi
Martí.
9 d’octubre. Assistència a la reunió informativa.
03. COMUNICACIÓ RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es dóna compte de les resolucions preses per l’alcaldia que es detallen a continuació :
30/08/2012
04/09/2012
13/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
20/09/2012
25/09/2012

Nòmina personal mes d'agost de 2012
Liquidació control piscines Mas Pinsach i Mas Monell
Sol·licitud subvenció menjador escolar al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Autorització per utilitzar el Centre Cívic pel curs de costura
Autorització per utilitzar el Centre Cívic per a les classes de ioga
Autorització per utilitzar el Centre Cívic per un taller de psicomotricitat
Autorització per utilitzar el dispensari el dia 1 d'octubre de 2012
Nòmina personal mes de setembre 2012

04. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
MIERES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.
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Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2011, juntament amb tota
la documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes emès en data 31 de
juliol de 2012.
Atès que el Compte General de l’exercici 2011 ha estat exposat al públic en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament i en Butlletí Oficial de la Província de Girona número 154 de
data 9 d’agost de 2012, 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,
directament a la Sindicatura de Comptes.
El senyor Josep Rovira i Reig, alcalde president, proposa al Ple municipal, que adopti
l’acord següent:
Primer.- Aprovar en tot el seu contingut el Compte General corresponent a l’exercici
2011,d’acord amb les dades que figuren en l’expedient.
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte General de la Corporació
corresponent a l’exercici 2011 a través de la plataforma Eacat.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el resultat següent :
Vots a favor: SIS (6), senyor/a Prat, Alsina, Soldevila, Massanas, Puig i Rovira.
Vots en contra : CAP (0)
Abstencions : CAP (0)
05. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2012
Identificació de l’expedient
Modificació de crèdit 2/12.
Antecedents
Atès la necessitat de modificar el pressupost per a incloure-hi crèdit suficient i adequat
per a diverses despeses que no poden ser ajornades per a exercicis posteriors.
L’informe emès pel secretari-interventor habilitat.
Fonaments de dret
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Articles 177, 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Articles 52.2 f) i 114.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El senyor Josep Rovira i Reig, alcalde president, proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits del Pressupost vigent
2/12 d’acord amb el següent detall :
CONCEPTE

C. INICIAL

Retribucions personal

84.900,00 €

Assegurances socials
Conservació de camis

AUGMENT

C.DEFINITIU

1.500,00 €

86.400,00 €

26.400,00 €

975,00 €

27.375,00 €

5.000,00 €

1.500,00 €

6.500,00 €

Reparacions diverses

1.500,00 €

250,00 €

1.750,00 €

Material brigada d'obres

3.000,00 €

200,00 €

3.200,00 €

Despeses diverses

2.592,57 €

850,00 €

3.442,57 €

Estudis i treballs tècnics

6.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

395,00 €

75,50 €

470,50 €

3.050,00 €

2,52 €

3.052,52 €

21.000,00 €

4.250,00 €

25.250,00 €

1.600,00 €

580,00 €

2.180,00 €

Transferències altres entitats
Adquisició mobiliari
Millores via pública i altres infraestructures
Adquisició maquinari informàtic

155.437,57 €
BAIXES DESPESES
Manteniment xarxa de sanejament
Despeses d'oficina
Comunicacions
Festes populars
Subvencions a entitats

MAJORS INGRESSOS

C.INICIAL

12.183,02 € 167.620,59 €
BAIXES

C.DEFINITIU

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

1.500,00 €
6.250,00 €
7.100,00 €
11.500,00 €
27.350,00 €

500,00 €
500,00 €
750,00 €
750,00 €
3.000,00 €

1.000,00 €
5.750,00 €
6.350,00 €
10.750,00 €
24.350,00 €

C.INICIAL

AUGMENT

C.DEFINITIU

Impost increment valor dels terrenys

6.000,00 €

3.000,00 €

9.000,00 €

Altres ingressos diversos

1.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €

12.000,00 €

Romanents de crèdit

4.183,02 €
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Segon.- Fer constar que els imports consignats es financen amb càrrec a majors
ingressos recaptats, disminució de la despesa i una part amb romanents de crèdit.
Tercer.- Publicar l’anterior acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant
quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es
presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord
ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL.
La senyora Massanas manifesta que s’abstindran perquè les modificacions del
pressupost no tenen en compte les propostes que presenta el seu grup. Posa com a
exemple la instal·lació d’un mirall al carrer de Can Caló que van demanar fa mesos.
El senyor Rovira diu que primer cal mirar si és convenient instal·lar-lo perquè sempre
els trenquen. També diu que ja s’hi ha posat una banda reductora.
El senyor Puig pregunta perquè es torna asfaltar l’entrada del pavelló.
El senyor Rovira diu que s’ha asfaltat el tram que va des de la carretera fins
l’aparcament perquè hi van sortir moltes esquerdes i s’ha aprofitat que hi havia les
màquines a la carretera de Finestres.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el resultat següent :
Vots a favor: QUATRE (4), senyor/a Prat, Alsina, Soldevila, i Rovira.
Vots en contra : CAP (0)
Abstencions : DUES (2) senyor/a Massanas i Puig.
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ
ORDENANCES FISCALS.

DE

LA

MODIFICACIÓ

DE

DIVERSES

El secretari habilitat fa una exposició general de la proposta de modificació de les
ordenances fiscals núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles, l’ordenança
núm.6 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus i de
l’ordenança núm. 9 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, fent especial atenció en aquells aspectes que es modifiquen
respecte d’exercicis anteriors.
Tot seguit es procedeix a la votació individualitzada de cada una d’elles.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Antecedents
1. Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm.1
reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2013.
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2. Motiva la present proposta la rebaixa del tipus de gravamen de l’impost sobre béns
immobles, que passa del 0,63% al 0,52 per als béns immobles urbans, i l’increment del
tipus de gravamen per al béns immobles rústics que passa del 0,33 % al 0,34 %.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En Josep Rovira i Reig, alcalde president, proposa al Ple municipal, que adopti l’acord
següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1,
Reguladora de l’Impost sobre béns immobles que queda redactada de la manera
següent :
Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix
l’impost sobre béns immobles.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a l’impost sobre béns immobles a aplicar en aquest municipi, d’acord amb
allò previst en els articles 60 a 77, ambdós inclosos, de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de l'impost sobre béns immobles és aquell que defineix l'article 61 de
la LRHL. Tenen la consideració de béns immobles urbans, rústics i de característiques
especials els definits amb aquest caràcter en les normes reguladores del Cadastre
immobiliari.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària (en endavant LGT) que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui
constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
Article 4. Exempcions i bonificacions
1. Gaudiran d’exempció d'aquest impost els béns definits a l'article 62 de la LRHL.
2. Queden exempts, d’acord amb l’article 62.4 de l’esmentada Llei, els béns urbans,
la quota líquida dels quals resulti inferior a 5 € i els immobles rústics quina quota
líquida agrupada, amb les previsions de l’article 77.2 de la Llei, sigui inferior a 5 € .
3. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d'aquest impost, sempre que així
se sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i
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promoció immobiliària, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat, d’acord amb
el que preveu l’article 73 de la LRHL.
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran de complir els següents
requisits:
a) Acreditar la data d’inici de les obres, mitjançant certificació del tècnic director de
les mateixes.
b) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i
promoció, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat i l’alta en la
matrícula de l’impost d’activitats econòmiques.
c) Acreditar que l’immoble objecte de bonificació no forma part de l’immobilitzat,
mitjançant certificació de l’administrador de la societat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en el que s’iniciïn les obres, que s’haurà d’acreditar mitjançant
certificació del tècnic director de les obres, fins al posterior a la finalització de les
mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
La concessió d’aquesta bonificació es farà per períodes anuals. En el cas que les
obres es perllonguin més d’un exercici, el subjecte passiu haurà de sol·licitar de
nou la bonificació acreditant que durant aquest temps s’estan realitzant obres
d’urbanització o construcció efectiva, mitjançant certificació del tècnic director de
les mateixes.
4. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d'aquest impost els habitatges de
protecció oficial durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de
la qualificació definitiva, sempre que així se sol·liciti pels interessats en qualsevol
moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de duració de la
mateixa, tenint efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell
en el que se sol·liciti.
5. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d'aquest impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i famílies
monoparentals a favor del bé immoble que constitueixi el seu habitatge habitual,
sempre que els ingressos familiars no superin els 21.000,00 € anuals i sigui l’única
finca en propietat de la unitat familiar.
Aquesta bonificació també s’aplicarà a les persones jubilades o pensionistes que viuen
soles amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, sempre que l’immoble
constitueixi el seu habitatge habitual i no siguin titulars de cap altre immoble en el
municipi.
Per gaudir d’aquestes bonificacions els interessats hauran d’acreditar els següents
requisits:
a) La condició de família nombrosa, mitjançant fotocòpia del títol expedit per
l’administració competent.
b) La residència habitual en el bé immoble, mitjançant certificat de convivència
expedit pel padró municipal d’habitants.
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c) Que els ingressos familiars anuals no són superiors a 21.000,00 €, mitjançant
còpia de la darrera declaració de l’IRPF o certificat negatiu acreditatiu dels
ingressos en cas de no ser subjecte passiu d’aquest impost.
La concessió d’aquesta bonificació tindrà efectes anuals.
Article 5. Base imposable i base liquidable
La base imposable està constituïda pels valors cadastrals dels béns immobles, que es
determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa en
les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, les reduccions que
legalment s’estableixin sobre la base imposable.
En els procediments de valoració col·lectiva la determinació de la base liquidable serà
competència de la Direcció General del Cadastre i es podrà recórrer davant els
Tribunals Econòmics Administratius de l’Estat.
L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, subsanació de
discrepàncies i inspecció cadastral previstos en les normes reguladores del Cadastre
immobiliari.
En aquells immobles en què el seu valor cadastral hagi estat incrementat com a
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, s’aplicarà
durant nou anys, a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, la reducció
prevista en l’article 67 i següents de la LRHL.
Article 6. Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà:
a) El 0,52 per cent quan es tracti de béns immobles urbans.
b) El 0,34 per cent quan es tracti de béns immobles rústics.
c) El 0,52 per cent quan es tracti de béns immobles de característiques especials.
2. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen que correspongui, segons la naturalesa del bé. La quota líquida
s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en
l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 7. Període impositiu i meritació de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural.
2. La meritació de l'impost es produeix el primer dia del període impositiu.
3. Els fets, actes i negocis que, de conformitat amb les normes del Cadastre
immobiliari, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran
efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es varen produir, amb
independència del moment en què es notifiquin.
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Article 8. Gestió i recaptació
L’impost es gestiona per padró que es confeccionarà a partir de la informació
continguda en el padró cadastral i en la resta de documents expressius de les seves
variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General del Cadastre.
Els titulars dels drets constitutius del fet imposable d’aquest impost estan subjectes a
l’obligació de formalitzar les declaracions conduents a la incorporació en el Cadastre
immobiliari i les relatives a les seves alteracions, excepte en els supòsits previstos en
l’apartat següent.
L’Ajuntament posarà en coneixement del Cadastre immobiliari els fets, actes o negocis
establerts en l’art. 30 del RD 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per RDL 1/2004, de 5 de març, en els
termes i condicions que es determinin per la Direcció General del Cadastre.
Les declaracions, comunicacions i sol·licituds es podran presentar a l’Ajuntament,
acompanyades de la documentació reglamentària, en els termes del conveni subscrit
amb l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC).
Si l’Ajuntament coneix la modificació de titularitat per haver obtingut informació de
Notaris o del Registre de la Propietat, o be perquè l’interessat ha presentat declaració,
ho comunicarà a XALOC perquè modifiqui la seva base de dades i, en el format
establert, doni trasllat de les variacions al Cadastre.
Els actes dictats pel Cadastre podran ser recorreguts via econòmica administrativa,
sense que la presentació de la reclamació suspengui la seva capacitat executòria,
llevat que excepcionalment el Tribunal acordi la suspensió.
La gestió, liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquest impost correspondran a Xaloc, en virtut del conveni de delegació, i
comprendran, entre altres, les funcions de concessió i denegació d’exempcions i
bonificacions, realització de liquidacions, emissió dels documents de cobrament,
resolució dels expedients d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s’interposin contra dits actes i l’assistència i informació al contribuent relativa a les
matèries compreses en aquest apartat.
Els rebuts domiciliats es podran pagar, amb caràcter general, de forma fraccionada
d’acord amb els criteris establerts per Xaloc a la seva ordenança general.
Article 9. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2013 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, la LGT, així com les disposicions que les
desenvolupin i complementin.
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a
partir de la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la
C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

Província de Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el resultat següent :
Vots a favor: SIS (6), senyor/a Prat, Alsina, Soldevila, Massanas, Puig i Rovira.
Vots en contra : CAP (0)
Abstencions : CAP (0)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Antecedents
1.Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6
reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals, per a
l’exercici 2013.
2. Motiva la present proposta la modificació de la quota tributària de la taxa, que
s’incrementarà en un 3% motivat per l’augment de l’IVA.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En Josep Rovira i Reig, alcalde president, proposa al Ple municipal, que adopti l’acord
següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6
reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals, per a
l’exercici 2013 que queda redactada de la manera següent:
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya i d’acord amb el que disposen els articles 15 al 19, 20 al 27 i
57 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals ( en endavant LRHL ), per la present ordenança
fiscal s’estableix i regula l’aplicació de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida
domiciliària i posterior tractament de residus municipals, ja siguin domèstics,
comercials o industrials assimilables als municipals, d’habitatges i locals o
establiments, permanents o temporals, on s’exerceixin activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques o de serveis.
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2. Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori, per a qualsevol
habitatge, local o establiment, per la qual cosa la no utilització del servei no
eximeix de l’obligació de contribuir.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària ( en endavant LGT ), que ocupen o utilitzen els habitatges i els
locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presti
el servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'habitacionista, d'arrendatari
o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre
els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4. Exempcions i bonificacions
1. S’estableix l’exempció en el pagament de les taxes per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries, quan el subjecte passiu de la taxa sigui jubilat o
pensionista i la suma dels ingressos de la unitat familiar en la qual convisqui siguin
inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableixi per a cada any multiplicat
per 1,5.
Per gaudir d’aquesta exempció, els interessats hauran d’acreditar els següents
requisits:
a) La condició de jubilats, mitjançant certificació expedida per l’Institut Nacional de
la Seguretat Social.
b) Que els ingressos de la unitat familiar en la qual convisquin siguin inferiors al
salari mínim interprofessional que s’estableixi per a cada any, multiplicat per
1,5 mitjançant còpia de la declaració de l’IRPF o certificat acreditatiu dels
ingressos en cas de no ser subjecte passiu d’aquest impost i certificat de
convivència expedit pel Padró municipal d’habitants.
c) No posseir ni el subjecte passiu ni cap dels membres que conformen la unitat
familiar d’altres immobles o propietats, excepte l’habitatge propi.
Aprovada la proposta, el subjecte passiu gaudirà de l’exempció mentre no variïn les
circumstàncies que han originat aquesta decisió. Malgrat això, el subjecte passiu
està obligat a renovar la sol·licitud anualment i a comunicar a l’Administració
municipal qualsevol variació de les circumstàncies que van donar origen a la
concessió de l’exempció, sense perjudici de l’actuació inspectora dels serveis
municipals.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, determinada
per la naturalesa, destí i superfície de l’immoble, establint-se a l'efecte les
següents tarifes:
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a)
b)

Edificis plurifamiliars:
Edificis unifamiliars:
comerços d’alimentació
fleques
servei de bar i altres tipus de comerç
servei restauració: restaurants i similars
entitats bancàries
indústries, tallers i similars :
fins a 50 m2 de superfície
per cada 50 m2 o fracció fins a 200 m2
a partir de 201 m2 i fins a 500 m2 de
superfície
a partir de 501 m2 de superfície
cases de colònies
residències cases de pagès i similars
centres de salut

112,70
112,70
292,47
202,14
160,53
777,33
357,19
274,32
76,90
649,72
738,55
1.075,74
323,51
229,69

Article 6. Període impositiu i meritació de l'impost
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
prestació del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció
obligatòria d'aquest, quan estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs
on figurin els habitatges o locals utilitzats pels subjectes passius de la taxa.
2. Una vegada establert el servei, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any
natural i el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 7. Gestió i recaptació
1. La gestió es farà per padró que es confeccionarà cada any mitjançant els
antecedents i les altes i baixes que s’hagin produït en l’exercici anterior.
2. En cas de noves altes en el padró pel concepte d'escombraries no domiciliàries, i
sempre que se sol·liciti una llicència d'obertura, la liquidació de la taxa es realitzarà per
autoliquidació, ingressant l’import que els correspongui simultàniament a l’alta o amb la
presentació de la sol·licitud de la llicència municipal d'obertura.
3. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquesta taxa seran competència exclusiva de l’Ajuntament.
Article 8. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2013 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció tributària, i la Llei general tributària, així com les disposicions que les
desenvolupin i complementin.
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Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a
partir de la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el resultat següent :
Vots a favor: SIS (6), senyor/a Prat, Alsina, Soldevila, Massanas, Puig i Rovira.
Vots en contra : CAP (0)
Abstencions : CAP (0)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
REGULADORA
DE
L’IMPOST
SOBRE
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

L'INCREMENT

DE

VALOR

1.Proposta relativa a l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
per a l’exercici 2013.
2. Motiva la present proposa la reducció del tipus de gravamen a aplicar per tal de
minorar l’increment dels valors cadastrals amb motiu de la revisió efectuada l’any
2010.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En Josep Rovira i Reig, alcalde president, proposa al Ple municipal, que adopti l’acord
següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
que queda redactada de la manera següent :
Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a
aplicar en aquest municipi, d’acord amb allò previst en els articles 104 a 110, ambdós
inclosos, de la LRHL.
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Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana que es manifesti com a conseqüència de la transmissió de la
propietat dels mateixos per qualsevol títol o sobre els que es constitueixi o transmeti
qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini.
El títol a què fa referència l'apartat anterior podrà consistir, entre d'altres, en:
a)
b)
c)
d)
e)

Negoci jurídic mortis causa.
Declaració formal d'hereus ab intestato.
Negoci jurídic inter vius, tant amb caràcter onerós com gratuït.
Alienació en subhasta pública.
Expropiació forçosa.

No estarà subjecte a l'impost: l'increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre els Béns Immobles. En
conseqüència, està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que
hagin de tenir la consideració d’urbans o de característiques especials a efectes de
l’esmentat impost, amb independència de què estiguin o no considerats com a béns
urbans al cadastre o padró d’aquell.
Tampoc hi haurà subjecció en els casos:
a) D’aportacions de béns i drets realitzats per cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que, com a pagament de les aportacions, es facin als cònjuges i les
transmissions que es facin als cònjuges com a pagaments dels seus havers
comuns.
b) De transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els supòsits de nul·litat, separació
o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
c) D’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions,
aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a
excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’art. 94 del Text
refós de la Llei de l’Impost sobre societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu
4/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat.
d) De transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives.
e) La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat
dret real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel que
va ser constituït.
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys, s’entendrà que el nombre d’anys a
través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per
causa de la transmissió de les operacions citades.
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Article 3. Subjectes passius
És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària (en endavant LGT), que adquireixi el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la LGT, que transmeti el terreny, o que
constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què
es refereix l'article 35.4 de la LGT, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es
constitueixi o transmeti el corresponent dret real que es tracti, quan el contribuent sigui
una persona física no resident a Espanya.
Article 4. Exempcions i bonificacions
a) Estan exempts de l'impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència dels actes detallats a l’article 105.1 i quan l'obligació de satisfer-lo
recaigui en les persones o ens detallades a l’article 105.2 de la LRHL.

b) Es concedirà una bonificació en la quota de l’impost en les transmissions de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del
domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i
adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre i quan el bé immoble
en qüestió hagués constituït l’habitatge habitual del causant, d’acord amb el quadre
següent:
Valor cadastral del sòl de l'immoble

Percentatge de
bonificació

Fins a 25.000,00 €

60%

De 25.000,01 € a 45.000,00 €

50%

Superior a 45.000,00 €

40%

c) Es concedirà una bonificació del 95 en la quota de l’impost en les transmissions de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del
domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i
adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre i quan el bé immoble
en qüestió hagués constituït l’habitatge habitual del causant i els descendents i
adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants haguessin conviscut amb el
causant durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest.
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Els subjectes passius hauran de sol·licitar les bonificacions a què es refereix aquest
article dintre el termini establert per presentar l’autoliquidació indicat a l’article 8
d’aquesta ordenança.
Article 5. Base imposable
La base imposable de l'Impost està constituïda per l'increment real de valor dels
terrenys de naturalesa urbana que es manifesti en el moment de l’acreditament i que
s'hagi produït en un període màxim de vint anys.
Per a determinar l'import de l'increment de valor, s'aplicarà sobre el valor del terreny en
el moment de l’acreditament el percentatge resultat de multiplicar el percentatge anual
aplicable a cada cas concret, fixat a l’article 6 d’aquesta ordenança, pel nombre d’anys
al llarg dels quals s'hagués manifestat l'esmentat increment.
En la transmissió de la propietat del terreny, per qualsevol títol o negoci jurídic, es
considerarà com a valor del terreny el que tingui fixat a efectes de l'impost sobre béns
immobles. No obstant això, si l’esmentat valor és conseqüència d’una ponència de
valors que no reflecteix modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es
podrà liquidar provisionalment aquest impost tenint en compte aquest valor. En aquest
cas, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut per
procediments de valoració col·lectiva, quan es produeixin, referit al moment de
l’acreditament.
En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l’import de l’increment de valor es prendrà la part de valor del terreny
proporcional al valor dels drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les normes
establertes a l’efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular, dels preceptes següents:
a) Usdefruit
El valor de la constitució d'un usdefruit temporal s'entendrà proporcional al
valor del bé immoble a raó del 2 per 100 per cada període d'un any, sense que
pugui sobrepassar del 70 per 100.
El valor de la constitució d'un usdefruit vitalici s'estimarà que és igual al 70 per
100 del valor del bé immoble quan l'usufructuari tingui menys de 20 anys.
L'esmentat percentatge disminuirà a raó d’un 1 per 100 per cada any en què
augmenti l'edat de l'usufructuari amb el límit mínim del 10% del valor total.
El valor d'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica per un termini
indefinit o superior a trenta anys serà el 100 per 100 del valor del bé immoble
en considerar-se fiscalment com a una transmissió de la plena propietat del
terreny subjecte a condició resolutòria.
El valor en la transmissió d'usdefruit ja existent serà aquell que resulti d'aplicar
les normes anteriors sobre el valor del bé immoble en el moment de la
transmissió.
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b) Ús i estatge
El valor dels drets d'ús i estatge serà el que resulti d'aplicar al 75 per 100 del
valor del bé immoble sobre el que es constitueixin, les normes corresponents a
la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis.
c) Nua propietat
El valor de la transmissió del dret de nua propietat serà igual a la diferència
entre el valor del bé immoble i el valor de la constitució de l'usdefruit calculat,
segons les normes anteriors.
d) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en els apartats anteriors s’imputaran pel capital, preu
o valor que les parts haguessin pactat en constituir-los, si fos igual o superior
del que resulti de la capitalització en l'interès bàsic del Banc d’Espanya de la
renda o pensió anual, i en el supòsit de ser inferior, serà aquest últim.
En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un
edifici o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi
l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals
previst en l’article 6 d’aquesta ordenança s’aplicarà sobre la part del valor
cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat
fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir
en el sòl o el subsòl i la totalitat de la superfície o volum edificats, un cop
construïdes aquestes plantes. En cas que no s’especifiqui el nombre de noves
plantes, caldrà atenir-se, per tal d’establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim
edificable segons el planejament vigent.
En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha
d’aplicar sobre la part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat
que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny fos inferior; en aquest cas
prevaldrà aquest últim sobre el justipreu.
En el cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries
forals, cal aplicar les normes de tributació del dret d’usdefruit, llevat que
l’adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà
liquidar l’impost pel domini ple.
Quan es fixin, revisin o modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, a efectes de la
determinació de la base imposable, com a valor del terreny, o de la part d’aquest,
segons les regles contingudes en els apartats anteriors, l’import que resulti d’aplicar
als nous valors cadastrals la reducció del 50 per 100 prevista a l’art. 107.3 de la LRHL.
respecte cada un dels cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals.

C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

Aquesta reducció no serà d’aplicació en aquells supòsits en què el valor cadastral
resultant del procediment de valoració col·lectiva sigui inferior al fins aleshores vigent.
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny
abans del procediment de valoració col·lectiva.
Article 6. Tipus de gravamen i quota
D’acord amb el que preveu l’art. 107.4 de la LRHL, per determinar l’import de
l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament, el
percentatge que resulti del quadre següent
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys, el 3,1%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, el 2,8
%.
c) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys, el
2,6 %.
d) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys, el
2,2%.
La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen
del 20%.
Article 7. Acreditament de l'impost
L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, inter vius
o per causa de mort, a la data de transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu de domini, a
la data en què es produeixi l'esmentada constitució o transmissió.
A aquest efecte es considerarà com a data de la transmissió o constitució:
a) En els actes o contractes inter vius, la de l'atorgament del document públic, i quan
es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre
públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
A efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment de valor es
tindrà en consideració únicament els anys sencers transcorreguts entre la data de
l'anterior dret real de gaudi limitatiu de domini i la producció del fet imposable d'impost,
sense considerar les fraccions d'any.
El període de generació de l'impost no podrà ser inferior a un any.
Article 8. Gestió i recaptació
L’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, llevat dels supòsits de transmissions de
terrenys que en el moment de l’acreditament no tinguin fixat el corresponent valor a
efectes de l’impost sobre béns immobles. En aquest cas, el contribuent haurà de
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presentar la declaració corresponent per la liquidació de l’impost per part de
l’Ajuntament.
Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument,
fent-hi constar expressament la referència cadastral.
A l'esmentada autoliquidació o declaració s'acompanyarà la còpia del DNI, NIF o NIE
del subjecte passiu, la fotocòpia del darrer rebut acreditat per l’IBI, els documents en
què hi constin els actes o contractes que originin la imposició, així com els que
acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.
L’Ajuntament podrà requerir els subjectes passius per tal que aportin, en un termini de
30 dies, altres documents que consideri necessaris per efectuar la comprovació de les
autoliquidacions o declaracions. Les persones que no atenguin els requeriments
formulats dintre del termini esmentat incorreran en les infraccions tributàries previstes
en la LGT.
Els terminis de presentació de l’autoliquidació o declaració són els següents, a
comptar des de la data que es produeixi l’acreditament de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes inter vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables
fins a un any sempre que ho sol·liciti el subjecte passiu.
En el cas d’autoliquidacions, l’ingrés de la quota tributaria s’efectuarà dintre d’aquests
terminis.
L’Ajuntament procedirà, si s’escau, a efectuar una liquidació complementària d’acord
amb les dades consignades en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els
antecedents que hi hagi a l’Administració.
Quan no s’escaigui l’autoliquidació, l’Ajuntament practicarà les corresponents
liquidacions, les quals s’han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi
els terminis de pagament i els recursos procedents.
Els notaris estaran obligats a trametre a l'Ajuntament, durant la primera quinzena de
cada trimestre, la relació o un índex comprensiu de tots els documents autoritzats per
aquests durant el trimestre anterior en el que es continguin els fets, actes o negocis
jurídics que els hi siguin presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que
disposa aquest article s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració
establert en la LGT.
Article 9. Aprovació i Vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2013 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Article 10. Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció tributària, i la LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i
complementin.
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Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a
partir de la publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el resultat següent :
Vots a favor: SIS (6), senyor/a Prat, Alsina, Soldevila, Massanas, Puig i Rovira.
Vots en contra : CAP (0)
Abstencions : CAP (0)
07.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER LA SOBIRANIA NACIONAL
CATALANA.
Moció que presenten conjuntament el Grup Municipal de Convergència i Unió i Grup
Municipal d’Alternativa per la Garrotxa.
Atès que en la consulta popular celebrada el 13 de desembre de 2009, el poble de
Mieres va expressar un sentiment molt majoritari a favor de la independència de
Catalunya.
Atès que el Ple de 17 de gener de 2012 va decidir adherir-se a l’Associació de
Municipis per la Independència.
Atès que el Ple de 28 de febrer de 2012 va decidir adherir-se a la formació de
l’Assemblea Nacional Catalana .
Atès que el Ple de 24 d’abril de 2012 va decidir declarar Mieres municipi no monàrquic.
Atès que l'Onze de Setembre del 2012 el país ha viscut la manifestació més massiva
de la seva història, sota el lema inequívoc de "Catalunya, nou estat d'Europa".
Barcelona va esdevenir en aquella data històrica un clam cívic i esperançador a favor
de la independència del país, posant aquesta reivindicació a l'abast de l'opinió pública
mundial i en un lloc destacat de l'agenda internacional.
Atès que el dia 27 de setembre de 2012 el Parlament de Catalunya va aprovar per
una molt àmplia majoria una resolució per dur a terme un referèndum
d’autodeterminació prioritàriament durant la propera legislatura.
Atès que el nostre poble i el nostre país pateixen una greu situació social i econòmica,
en part com a conseqüència de la seva pertinença a l'Estat espanyol. Avui, a
Catalunya, l'atur afecta a més de 700.000 persones, el 20% de la població es troba al
llindar de la pobresa, el 40 % d'activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i
l'espoli fiscal suposa 16.000 milions d'euros per Catalunya. Davant d'aquest context
crític que viu el país cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius,
generant un clima de confiança i esperança pel poble català, proposant i treballant per
l'estat propi com l'instrument més eficaç per superar aquesta crisi.
Atès que cal preservar el benestar dels veïns i veïnes de Mieres i impedir que
l'agreujament d'aquesta situació de crisi derivi en majors problemes de cohesió social,
de degradació de les activitats econòmiques i en increments d'atur i de pobresa.
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Atès que l'Estat espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les
seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc,
posant en descrèdit internacional les seves institucions.
Atès que l'Estat espanyol s'entesta a obviar les reivindicacions democràtiques del
poble català, i en canvi es troba immers en un nou procés de recentralització.
Atès que els governs espanyols han incomplet de forma reiterada les seves
obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així
greus perjudicis al poble de Catalunya. Aquesta conducta de deslleialtat institucional
ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix Catalunya i
que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels
serveis de la Generalitat i dels ajuntaments.
Atès que Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva
llengua, la seva cultura, i el llegat de la seva història per poder construir un futur millor,
i la millor manera de fer-ho és a través d'un estat propi.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió i el grup municipal
d’Alternativa per la Garrotxa proposen al Ple de l’Ajuntament de Mieres l’adopció dels
següents acords:
PRIMER: Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure
i democràtica.
SEGON: En la línia de la resolució aprovada a la cambra catalana, instar el Parlament
de Catalunya a que, recollint el clam majoritari de la població del país, iniciï el procés
de secessió de l'estat espanyol i fixi, amb el màxim suport possible de les forces
polítiques representades, una estratègia per a la construcció de l'estat propi i la
proclamació de la independència nacional en el marc de la Unió Europea que passi
per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya.
TERCER: Instar el President i el Govern de la Generalitat que liderin el procés de
secessió, posant en marxa de manera immediata els mecanismes i les polítiques
necessàries per fer que el nou estat català sigui viable en el període de temps més
breu possible i rebi el necessari suport i reconeixement internacionals.
QUART: Implicar als veïns del municipi en el debat sobre les raons i els beneficis de la
independència nacional.
CINQUÈ: Notificar aquests acords a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots
els grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació
de Municipis per la Independència i a l'Assemblea Nacional Catalana.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el resultat següent :
Vots a favor: SIS (6), senyor/a Prat, Alsina, Soldevila, Massanas, Puig i Rovira.
Vots en contra : CAP (0)
Abstencions : CAP (0)
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08.- MOCIONS D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
09.- PRECS I PREGUNTES
La senyora Massanas demana informació sobre la plaga de puces que afecta el sector
del carrer del Curreró.
El senyor Rovira diu que s’hi està treballant.
La senyora Massanas demana qui pagarà els treballs.
El senyor Rovira contesta que la part privada anirà a càrrec del propietari.
La senyora Massanas pregunta pel gos.
El senyor Rovira contesta que el gos té un amo. També diu que la família s’ha implicat
molt en el tema i també l’assistent social per això demana una mica de temps per
resoldre el problema ja que es tracta d’una persona difícil d’ajudar.
El senyor Puig pregunta si les cases de protecció oficial van endavant.
El senyor Rovira contesta que hi ha 3 famílies interessades i que demà mateix té una
reunió amb els tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa per tractar del tema.
El senyor Puig posa de manifest la manca de subministrament d’aigua al barri de
Ruïtlles. També diu que s’hauria de comprovar que no hi hagués cap pèrdua a la xarxa
ja que és molt difícil que en un dia i mig es consumeixin les 4 cubes d’aigua. També
demana qui pagarà aquestes cubes d’aigua.
El senyor Rovira diu que al pou no hi ha aigua i que s’està estudiant, com a solució
definitiva la interconnexió amb la xarxa general.
Referent a l’elevat consum d’aigua en tant poques hores diu que els tècnics de Sorea
han resseguit tota la xarxa i de moment no han trobat cap fuita. També diu que s’estan
prenent lectures dels comptadors per comprovar-ne el consum.
El senyor Puig demana que s’estigui alerta i que la Generalitat no cobri per duplicat
l’impost que grava l’aigua.
El senyor Rovira diu que seguirà de prop el tema.
I, com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les
20:14 h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo,
com a secretari habilitat certifico.
Vist i plau,
L’alcalde president

El secretari habilitat
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