AJUNTAMENT DE MIERES

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE POBLE DE MIERES.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.
Sessió núm.: 4
Data: 10 de març de 2017
Hora d’inici: 21.00 h.
Hora d’acabament: 22.30 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. Josep Rovira i Reig
Sr. Pere Alsina i Caulas
- Un representant de cada una de les entitats de Mieres que estant inscrites al Registre
Municipal d’associacions:
Sra. Magda Casellas - Amics del Centre Cívic de Mieres
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.
Sr. Isidre Vila - Jutge 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
Sra. Karine Puig – Associació cultural la Fulla
Sr. Xavi Folgueroles - ADF de Mieres
Sr. Albert Juanola Fàbregas - Representant del poble
Sra. Marta Teixidó - tècnica dinamitzadora social.
No hi assisteixen:
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova
Sr. Eloy Puig - Representant del poble
Aixeca acta de la reunió el secretari habilitat de l’Ajuntament, Sr. Jordi Jové Perich
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde dóna la benvinguda als presents.
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Es fa constar que el Sr. Albert Juanola assisteix com a representant del poble en
substitució del Sr. Josep Rosell.
Tot seguit, es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (DOCUMENT ADJUNT 1).
S’aprova l’acta del dia 25 de novembre de 2016.
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 s’han presentat un
total de divuit, però adverteix que tres d’elles s’han presentat fora de termini,
concretament dos o tres dies més tard de la data fixada.
L’Alcalde creu oportú que sigui el Consell de poble que decideixi sobre la qüestió, de si
s’han d’acceptar o rebutjar.
Tot seguit es produeix un ampli debat sobre la conveniència o no d’acceptar-les.
Malgrat que hi ha posicions que manifesten que acceptar-les seria una manca de
respecte a les persones que s’han ajustat dins a termini, i que comportaria un
precedent, finalment per ampli consens del Consell de poble s’acaba acceptant el fet
que s’admetin però s’adverteixi que els pròxims anys no s’admetrà.
Tot seguit l’Alcalde explica que es passaran a valorar cada una de les divuit propostes
i s’haurà de decidir si s’accepten o es descarten en base a les pròpies propostes, els
informes realitzats i l’opinió del Consell de poble. S’acorda que les propostes que
siguin acceptades tinguin un pressupost mínim de 100 euros.
A la vista dels informes tècnics que s’han elaborat, es valoren i analitzen i revisen cada
una de les propostes, i finalment s’accepten les propostes que compleixen tots els
criteris (legalitat / competències / econòmic / viabilitat tècnica / sostenibilitat / exclusió
social).
Tot seguit es transcriuen les propostes i la seva acceptació o rebuig:

PROPOSTA

Comprar dos focus de
llum
Arreglar la pujada del
pàrquing
Reductors de velocitat a
la plaça Major

DESCRIPCIÓ

COST

Es demanen dos punts de llum per
la barra del bar de la Fira

10w – 27,36
o
20w – 67,20
3000 euros

La vorera està feta mal bé i la
pujada de pedra també

ACCEPTACIÓ

ACCEPTADA
(mínim 100 €)

ACCEPTADA
(2.500 €)

Un al carrer de la Sallera i un al
carrer Nou

2000 euros
EXCLOSA
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Barana al camí de la font
i pujada a Romeria

Posar barana/passamà als dos
camins

2000 euros

Solucionar el problema
del gel a plaça Major i
accessos a l’esglesia

Fer un passadís peatonal des del
pont fins a la plaça i llavors que es
bifurqui fins al carrer nou i romeria

3000 euros

Tancar l’escenari i fer una sala
polivalent per activitats
socioculturals
50 metres quadrats amb tela de
protecció solar al sorral del pati

Més o menys
10.000 euros

Adaptació de l’escenari
del pavelló
Estructura per fer
ombreig al pati de
l’escola
Barbacoa a la zona de
picnic
Rocòdrom
Skatepark

ACCEPTADA
(caldrà refer el
pressupost valorant
barana de ferro)
ACCEPTADA
(caldrà tornar-ho a
valorar d’acord amb
els m2 proposats)

EXCLOSA

2000 euros
ACCEPTADA
(5.500 €)

Barbacoa per la zona de picnic

4000 euros
ACCEPTADA
(1.000 €)

Rocòdrom horitzontal per la paret de
la plaça de la sallera
Muntar un skatepark a la zona del
pavelló

6000 euros
5000 euros

EXCLOSA
ACCEPTADA
(caldrà tornar-ho a
valorar segons
equipament
proposat a 7.800 €)

Activitats pel jovent

Comprar lot d’estudis
temàtics per la biblioteca

Espai per la foguera de
Sant Joan

Quatre activitats d’aventura al medi
natural per a nens d’entre 10 i 18:
marxes d’orientació, hivern a Vallter,
Via ferrada, trèquing aquàtic, 20
euros per família.
Comprar llibres d’història i cultura
que parlin de Mieres

4580 euros

Comprar dos bigmats de sorra per
posar-los a la plaça de l’Ajuntament

1000 euros

ACCEPTADA

Uns 500 euros
ACCEPTADA
ACCEPTADA
(caldrà tornar-ho a
valorar incorporant
cost de recollida)

Mobiliari urbà

Museu d’història local a
la sala de plens
Arranjament de carrers

Sanejar el Turó de
l’església

Reasfaltar el camí de la
riera

Posar bancs per fer rotllana: plaça
Major (dos bancs Llarg), zona
aparcament (dos bancs Petit),
davant dispensari (un banc LL i un
banc P), davant pati escola (un banc
LL i un P)
Posar litografies antigues de la
història i les vitrines del dispensari
posar-hi objectes antics
Arranjar l’emporlanat del camí de la
font (pujada) i carrer de la plaça
deteriorat per l’ús de sal de desgel

3155,68 euros

ACCEPTADA

Mínim de 190
euros
1500 euros

ACCEPTADA
(500 €)

Sanejar el mur de pedra del turó de
l’església i fer una escullera
intermitja per aguantar la paret del
cementiri
Capa d’asfalt del camí de la riera o
bé flonjalls de les parts més
deteriorades

10.000 euros

ACCEPTADA
(tornar-ho a valorar
d’acord amb els m2
reals)

ACCEPTADA

Mínim de
10.000 euros

ACCEPTADA
(caldrà realitzar
un tram)
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Finalment s’acorda excloure les següents propostes:
-

Proposta 3: reductors de seguretat.
Motiu: tècnicament desaconsellable (veure informe tècnic)

-

Proposta 6 : adaptació de l’escenari del pavelló.
Motiu: tècnicament desaconsellable. No viable (veure informe tècnic)

-

Proposta 9 rocòdrom.
Motiu: perquè no es disposa de la informació necessària sobre les mesures de
seguretat i el cost del manteniment anual.

Finalment es demana que les propostes han de venir ben informades, documentades i
complertes per tal que puguin ser valorades primer pels tècnics i després pel Consell
de poble.
3. CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA POPULAR.
Es proposa i s’accepta el següent calendari:
1 d’abril:

audiència Pública presentació propostes

15 d’abril:

consulta popular de 9:00 a 20:00 hores davant el consultori municipal.

18 al 21 d’abril: ampliació de termini per fer la consulta popular a les oficines de
l’Ajuntament durant horari d’oficina.
També s’informa que la consulta d’enguany s’ampliarà per resoldre la proposta de
nomenament del jutge de pau titular i suplent.
4. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA CONSULTA.
Es demana voluntaris per formar la comissió organitzadora de la consulta.
Es nomenen membres de la comissió a les següents persones:
-

Sra. Anna Torras
Sra. Maribel Prieto
Sr. Xavi Folgueroles
Sra. Marta Teixidó.

5. COMISSIÓ REDACTORA DEL 2017.
Es demana voluntaris per formar la comissió redactora.
Es nomenen membres de la comissió a les següents persones:
-

Sra. Neus Casals
Sr. Joan Pontacq
Sr. Enric Domènech
Sra. Marta Teixidó.
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6. INFORME SOBRE LA SUBVENCIÓ PER PROCESSOS PARTICIPATIUS – 2017
L’Alcalde informa que l’Ajuntament ha demanat a la Diputació una subvenció de
1.716,51 euros per fer una campanya comunicativa i un seguiment tècnic de tot el
procés, així com per pagar el cost dels informes tècnics.
Conclou explicant que
encara no ha estat concedida però sabem que la Diputació ha valorat molt
positivament el projecte i el procés participatiu que es proposa des de Mieres, i per tant
comptem que l’Ajuntament rebi aquesta subvenció.
7. CONVOCATÒRIA DEL PRÒXIM CONSELL DE POBLE.
S’acorda convocar el pròxim Consell de poble el dia 28 d’abril de 2017.
8. TORN OBERT DE PARAULA.
En Rafel Noguer demana que es faci un seguiment de les propostes acceptades l’any
passat. Pregunta si ja s’han executat totes i en quin estat es troben.
L’Alcalde respon que no s’han fet totes encara però que s’estan acabant. En relació al
seguiment manifesta que s’han anat explicant en els butlletins informatius.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les
22.30 h de la qual s’estén aquesta acta pel secretari que assisteix el Consell de Poble.

CPISR-1 C
Jordi Jové
Perich

Signat digitalment per
CPISR-1 C Jordi Jové
Perich
Data: 2017.03.31
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