AJUNTAMENT DE MIERES

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE POBLE DE MIERES.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: .
Sessió núm.: 7
Data: 28 de febrer de 2018
Hora d’inici: 20.00 hores
Hora d’acabament: 21:25 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial
Reunits a la sala de sessions de l’Ajuntament de Mieres, prèvia convocatòria realitzada
a l’efecte els membres integrants del Consell de Poble els següents:
ASSISTENTS
- Els regidors i regidores municipals
Veure llista adjunta
- Un representant de cada una de les entitats de Mieres que estant inscrites al Registre
Municipal d’associacions:
Veure llista adjunta
Excusen la seva assistència:
Veure llista adjunta
Aixeca acta de la reunió el secretari de l’Ajuntament,
l’Ajuntament, el Sr. Lluís Muñoz Lloret.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde dóna la benvinguda als presents.
Tot seguit, es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 24.11.2017
Informa l’Alcalde que no hi ha hagut temps per a redactar l’esborrany de l’acta de la
sessió anterior per part del secretari municipal, per la qual cosa s’acorda posposar la
seva aprovació.
2. Valoració de les propostes del Pla anual de participació que s’han de sotmetre
a consulta popular.
L’Alcalde informa que durant el procés de presentació de propostes als pressupostos
participatius , que va anar des del dia 20 de novembre de 2017 fins al dia 8 de gener
de 2018, s'han rebut un total de 18 propostes, totes dins de termini, i que són les que
es
relacionen,
amb
un
breu
comentari
sobre
el
seu
contingut,
a continuació:
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PROPOSTA 1- Xerrada conflictes i gestió emocional
Qui: AMIPA Escola Finestres
Pressupost: 500€
Informe tècnic: Consorci Acció Social de la Garrotxa

PROPOSTA 2- Posar bancs a Font Can Salavia
Qui: Amics de la Serra de Finestres
Pressupost: 300€
Informe tècnic: Consell Comarcal

PROPOSTA 3– Millora de la xarxa wifi d'una zona del poble
Qui: Olga Hueso
Pressupost: a determinar
Informe tècnic: Consell Comarcal

PROPOSTA 4 – Tallers de cuina
Qui: Magda Reig
Pressupost: 500€
Informe tècnic: Consorci Acció Social de la Garrotxa

PROPOSTA 5 – Activitats d'aventura per joves
Qui: Gal.la Vila
Pressupost: 4.500 €
Informe tècnic: Consorci Acció Social de la Garrotxa

PROPOSTA 6- Rocòdrom horitzontal al pavelló
Qui: Naïm
Pressupost: 7.200€
Informe tècnic: Consell Comarcal

PROPOSTA 7- Instal.lació teles acrobàtiques i trapezzi al pavelló
Qui: Naïm
Pressupost: 4.500€
Informe tècnic: Consell Comarcal

PROPOSTA 8-Ioga
Ioga per gent gran
Qui: Anna Torras
Pressupost: 1100€
Informe tècnic: Consorci d'Acció Social de la Garrotxa
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PROPOSTA 9 -Dipòsit
Dipòsit de recollida d'aigua de pluja al pavelló
Qui: Vivim Mieres
Pressupost: + 10.000€
Informe tècnic: Consell Comarcal

PROPOSTA 10 – Parquet sintètic al Centre cívic
Qui: Vivim Mieres
Pressupost: 2.500€
Informe tècnic: Consell Comarcal

PROPOSTA 11- Equip de llum led
Qui: Comissió de festes
Pressupost: 1.200€
Informe tècnic: Consell comarcal

PROPOSTA 12- Curs de fusteria i bricolatge
Qui: Addaia Arangay
Pressupost: 1260€
Informe tècnic: Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

PROPOSTA 13 – Compra de material de bricolatge i fusteria d'ús públic
Qui: Addaia Arangay
Pressupost: 1500€
Informe tècnic: Consell Comarcal

PROPOSTA 14– Bandes reductores de velocitat al Carrer Can Caló
Qui: Manel
Pressupost: 500€
Informe tècnic: Consell Comarcal
Responsable : Enric Domènech

PROPOSTA 15– Cistella minibàsquet a l'aparcament del dispensari
Qui: Escola Finestres
Pressupost: 1.200€
Informe tècnic: Consell Comarcal

PROPOSTA 16– Adquisició mòduls mòbils per muntar una tarima
Qui: Comissió de Festes
Pressupost: 1.200€
Informe tècnic: Consell Comarcal
PROPOSTA 17- Mur església
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- Ja hi ha l'informe encarregat . Caldrà esperar a veure què diu l'informe per veure si
aquesta proposta és viable, acceptable o si l'assumeix directament l'Ajuntament.
PROPOSTA 18 – Re-asfaltar
asfaltar el camí de la Riera
Tot seguit l’Alcalde explica que, a continuació, es passaran a valorar cada una de les
diferents propostes, en el ben entès que, malauradament, falten 2 dels informes, cosa
que considera força lamentable perquè
perquè enguany s’havia donat més temps per a fer-los
fer
i que la comissió s’ha hagut de reunir fins a un total de tres vegades. Finalment, es
compromet a solucionar aquest problema de cara al futur. Recorda, així mateix, el
mateix senyor Alcalde, que s’haurà de
de decidir si s’accepten o es descarten les
propostes en base, òbviament, al contingut de les mateixes propostes, els informes
realitzats sobre la seva viabilitat i els criteris preestablerts pel mateix Consell de Poble
amb caràcter previ i de generalitat.
També diu el senyor Alcalde que la proposta número 18 (Re-asfaltar
(
asfaltar el camí de la
Riera) l’assumeix directament com a pròpia l’Ajuntament, per considerar que és una
actuació que és del tot necessària en aquests moment.
Pel que fa a la proposta número 17 (Mur de l’església), el senyor Alcalde informa que
la seva realització queda supeditada a l’estudi que ja fa un quant temps que es va
demanar sobre la mateixa i que “no hi ha hagut manera” que arribés a l’Ajuntament.
Diu que si, finalment , aquest estudi diu que es tracta d’una actuació urgent, la
proposta també serà assumida directament per l’Ajuntament.
Previ debat, a la vista dels informes tècnics que s’han elaborat, es valoren i analitzen i
revisen cada una de les altres
altres propostes, i finalment s’accepten les que compleixen
tots els criteris preestablerts a aquests efectes pel propi Consell de Poble (legalitat
(
/
competències / econòmic / viabilitat tècnica / sostenibilitat / no exclusió social) i que
són les següents:
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Així doncs, s’exclouen les propostes següents:
PROPOSTA 3– Millora de la xarxa wifi d'una zona del poble
Motiu: no es disposa encara del corresponent informe
PROPOSTA 14– Bandes reductores de velocitat al Carrer Can Caló
Motiu: ha estat retirada per la persona que la va presentar (el senyor Pontacq explica,
molt detalladament, els motius pels quals ha estat retirada).
PROPOSTA 15– Cistella minibàsquet a l'aparcament del dispensari
Qui: Escola Finestres
Pressupost: 1.200€
Informe tècnic: Consell Comarcal
Motiu: incompatibilitat d’usos
Pel què fa a la proposta núm. 13 (Compra
(Compra de material de bricolatge i fusteria d'ús
públic), s’acorda que probablement s’exigirà una fiança al usuaris del material, amb la
finalitat que es pugui tenir una mica de control sobre el bon ús del mateix.
Intervé el senyor Marc Fàbrega per demanar
demanar que, si és possible, les propostes suguin
trameses als veïns amb una major antel·lació
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Finalment intervé l’Alcalde per esmentar les “propostes de millora per al 2019” que es
relacionen a continuació:
- la millora esmentada respecte del termini de lliurament
lliurament dels informes tècnics, abans
esmentada .
- la fitxa que hi ha a la pàgina web per entrar les propostes ha de ser editable (fer-hi
(fer
títols fixes i que hi hagi un espai per escriure).
- demanar telèfon / correu de contacte de la persona que fa la proposta.
reació d'un espai de debat de les propostes previ al Consell de Poble.
- creació
3. Ratificació convocatòria
ria de la consulta popular
El Consell de Poble aprova per unanimitat, ratificar els acords del Ple de l’Ajuntament,
adoptats en la sessió d’avui mateix, dia 28 de febrer de 2018, relatius a la convocatòria
de la consulta popular sobre els pressupostos participatius del 2018, que es
transcriuen a continuació i que, de fet, s’han aprovat a proposta del mateix Consell de
Poble:
“(...) 1. Aprovar realitzar el dia 18 de març de 2018, a les 18 hores el tràmit d’audiència
pública on s’exposaran les diferents propostes que hagin estat acceptades
accep
dins el
procés del pressupost participatiu de l’any 2018.
2. Aprovar convocar el dia 31 de març de 2018, la consulta popular per definir les
propostes que s’hauran d’aplicar a càrrec del pressupost participatiu de l’any 2018 al
consultori local, situat
tuat al C/ de Can Caló, 56, de les 9 a les 20 h i ampliar la votació als
dies 3, 4, 5 i 6 d’abril a l’ajuntament en horari d’oficina.
3. Fer-ho
ho públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament”.
4. Actualització del registre de Participació Ciutadana
Intervé
ervé el senyor Alcalde per recordar quins són els requisits per a inscriure’s al
registre de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i la finalitat que persegueix el
mateix (que la gent pugui participar en aquest àmbit de la política municipal quan no
s’està
stà empadronat al poble però sí que s’hi té una certa vinculació). A continuación,
explica que es donaran de baixa tres persones que ara ja no tenen l’esmentat vincle
amb el municipi i informa que també s’hi enregistraran dues baixes més però, en
aquest cas,
as, de persones que són alta en el padró municipal d’habitants.
Finalment, el senyor Alcalde informa que, després d’aquests canvis, queden inscrites
en aquest registre 43 persones, la qual cosa creu que continua essent una molt bona
notícia.
participatius 2018
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Informa el senyor Alcalde que la Diputació ha atorgat una nova subvenció, d’un import
de prop de 4.000 euros amb destinació a la campanya comunicativa i el seguiment
tècnic de tot el procés dels pressupostos participatius, així com per pagar el cost dels
informes tècnics. I agraeix públicament a la Diputació que atorgui a l’Ajuntament la dita
subvenció, que és d’un 100% de les despeses que genera l’esmentada actuació
6. Convocatòria del pròxim
im Consell de Poble
S’acorda que se celebrarà una nova reunió del Consell de Poble, el proper dia 6
d’abril de 2018, per tal de validar oficialment les propostes triades per la votació
popular.
7. Torn obert de paraula
Intervé la senyora Magda Casellas
Casellas per explicar que en la passada votació hi va haver
el cas d’alguna persona que no va poder votar potser perquè es va ser massa restrictiu
sobre les formes de vot possibles.
Respon el senyor Alcalde que el tema està resolt de cara al futur perquè si bé no
podem encara instaurar el vot electrònic, sí que s’acceptarà el que es faci via correu
postal. A continuació , alguns dels assistents debaten sobre com hauria de funcionar el
vot per aquest sistema i el senyor Pontacq demana que s’aprofundeixi avui en el tema
perquè no hi ha prevista la celebració de cap altre reunió del Consell de Poble abans
de les votacions dels pressupostos participatius. Finalment s’acorda que, a banda de
la butlleta de votació, s’exigirà la presentació simultània de còpia del DNI del votant,
que el secretari municipal vetlli perquè es facin les verificacions legals que
corresponguin de cara a acceptar el vot, que no hi ha cap possible duplicitat, etc...., i,
finalment, que es destrueixi la còpia del DNI pel mateix fedatari públic una vegada
aquest hagi fet les verificacions abans esmentades.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les
21.25 h de la qual s’estén aquesta acta pel secretari que assisteix el Consell de Poble.
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