ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE POBLE DE
MIERES.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.
Sessió núm.: 6
Data: 10 de novembre de 2017
Hora d’inici: 20.00 h.
Hora d’acabament: 21.40 h.
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
Sr. Enric Domènech i Mallarach
Sr. Marta Sasanedas i Estévez
Sr. Magdalena Reig i Figueras
Sr. Maria Neus Casals i Cienfuegos-Jovellanos
Sr. Pere Alsina i Caulas
- Un representant de cada una de les entitats de Mieres
que estant inscrites al Registre Municipal d’associacions:
Sra. Anna Torras - Associació Comissió de Festes de
Mieres.
Sr. Jordi Pairó - Societat de Caçadors Vall de Mieres
Sra. Maribel Prieto - Associació Grup de Teatre de 7 a 9.
Sr Joan Pontacq . - Amics de la S. de Finestres i ’entorn de
Mieres.

Sra. Esther Nart i Casals, Jutgessa de Pau.
Sra. Raquel Andreu – Associació Pares i Mares del
Col.legi Públic de Mieres
Sr. Rafel Noguer - Manípul de Manaies i Botxins de Mieres
Sr. Josep Socorragut................., del Centre d’Estudis
Mierencs
Sra. Karine Puig – Associació cultural la Fulla
Sr. Xavi Folgueroles - ADF de Mieres
Sr. Eloy Puig - Representant del poble
Sr. Albert Juanola Fàbregas - Representant del poble

Sra. Marta Teixidó - tècnica dinamitzadora social.
Excusen la seva assistència:
Sr. Josep Rovira i Reig
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova
Sra. Magda Casellas - Amics del Centre Cívic de Mieres
Aixeca acta de la reunió el secretari de 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.
Benvinguda i actualització de la composició del Consell de
Poble.
Intervé el senyor Alcalde per donar la benvinguda als
assitents i per agrair-los la seva assistència.
Per altra banda, el mateix senyor Alcalde explica quines
persones s’incorporen avui al plenari del Consell de Poble i
la raó per la qual s’hi han afegit i en fa les presentacions

corresponents. Concretament, es tracta de la incorporació
de la senyora Esther Nart i Casals, actual Jutgessa de Pau,
després que finalitzés el mandat del senyor Isidre Vila Soler, el
senyor Josep Socorregut.Domènech, que actuarà en nom i
representació del Centre d’Estudis Mierencs i el senyor Lluís
Muñoz Lloret, actual secretari de l’Ajuntament.
Finalment, el senyor Alcalde presenta també a la senyora Marta
Teixidó, que ha estat fent el suport informatiu i la dinamització
del procés de participació i que en el punt corresponent de l’ordre
del dia farà una anàlisi de tot el procés i de les propostes de
millora.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior.
L’Alcalde sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior,
corresponent a la reunió del dia 28 d’abril de 2017. L’acta
s’aprova per unanimitat dels assistents, sense esmenes.
Intervé el senyor Sr Joan per demanar que les actes de les
sessions anteriors s’enviïn poc després que s’hagin fet
aquestes (i no en el moment que es fa o es tramet la
convocatòria de la sessió en què s’han d’aprovar) perquè si
no es fa així costa bastant més recordar tot allò que es va
acordar o què es reflexa a l’acta.
El senyor Alcalde es compromet a atendre el prec del
senyor Pontacq.
2. Presentació del document “Avaluació del Pla Anual
de Participació – Pressupostos Participatius”, debat i
recull d’esmenes i comentaris.
S’anuncia que la Marta Teixidó, que ha estat fent el suport
informatiu i la dinamització del procés de participació, farà un
anàlisi de tot el procés i de les propostes de millora. Una vegada

tingui aquest informe, ens farà un retorn el proper mes de
novembre
Informe actuacions 2016-2017.
Aprovació de la metodologia del procés de pressupostos
participatius 2018.
Aprovació del calendari del procés de pressupostos
participatius 2018.
Convocatòria del pròxim Consell de Poble.
S’acorda convocar el pròxim Consell de poble el proper dia 24 de
novembre.
Torn
obert
de
????????????????????????????????

paraula.

AVALUACIÓ DEL PROCÉS I LA METODOLOGIA DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017.
En aquest punt, l’Alcalde demana als assistents que facin una
avaluació crítica del procés de participació, i que apuntin coses
positives i coses negatives.
Tot seguit es recullen els principals punts forts i febles
manifestats pels membres del Consell de Poble:
Coses positives:
- Haver deixat més dies per poder votar.
- Haver-ho fet durant la setmana Santa ha estat un encert
perquè molta gent era al poble i ha possibilitat que votés
molta més gent.
- Haver fet una informació porta a porta.
Coses negativa o a millorar:

- Cal que les propostes siguin més ben explicades per part de
la persona que les proposa.
- Caldria deixar un període encara més llarg per poder votar
(dues setmanes).
- Cal millorar els informes de viabilitat que fan els tècnics.
Haurien de fer l’esforç de parlar amb les persones que fan
les propostes per tal d’entendre exactament el que es
proposa.

- Caldria ampliar el termini per presentar propostes.
- Caldria preveure una metodologia en cas que es produeixi
un empat a vots entre dues propostes.
- Seria interessant fer que les votacions prioritzessin les
propostes per poder conèixer exactament el grau d’interès de
cadascuna d’elles.

6. TORN OBERT DE PARAULA. No escau.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per
acabada la reunió a les 21.40 h de la qual s’estén aquesta
acta pel secretari que assisteix el Consell de Poble.

Mieres, 20 de novembre de 2017
L’alcalde president.

Enric Domènech i Mallarach

