AJUNTAMENT DE MIERES

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE POBLE DE MIERES.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.
Sessió núm.: 2
Data: 1 de juliol de 2016
Hora d’inici: 20.30 h.
Hora d’acabament: 21.45 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
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova
- Un representant de cada una de les entitats de Mieres que estant inscrites al Registre
Municipal d’associacions:
Sra. Alba Massanas - 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. Joan Rosell - Representant del poble
No hi assisteixen:
Sra. Magda Casellas - Amics del Centre Cívic de Mieres
Sr. José Mesas - ADF de Mieres
Sr. Eloy Puig - Representant del poble
Aixeca acta de la reunió el secretari habilitat de l’Ajuntament, Sr. Jordi Jové Perich
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde dóna la benvinguda als presents, fent constar que el Sr. Josep Rosell
substitueix de forma permanent al Sr. David Bernal com a representant del poble.
Tot seguit explica l’objecte de la reunió i es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova l’acta del dia 3 de juny de 2016, prèvia esmena de l’hora de finalització (22:00
h) i del cognom del representant Sr. Pairó.
En aquest punt, s’incorporen la Sra. Karine Puig i el Sr. Rafel Noguer.
2. DESIGNACIÓ DE LES PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
2016 EN FUNCIÓ DELS RESULTATS DE LA CONSULTA POPULAR DEL 26 DE
JUNY.
S’informa del resultat de la consulta popular sobre pressupostos participatius realitzada
el passat 26 de juny de 2016, en la qual hi varen participar 122 persones (42,03% dels
cens), comptabilitzant un vot en blanc i cinc vots nuls.
Tot seguit es proposa que siguin admeses i escollides les propostes que han obtingut
més votacions fins a esgotar el pressupost disponible. Tot seguit es transcriu el resultat
de la votació de les propostes classificades segons vots obtinguts:

ACTUACIÓ

A
E
H
J
M
D

PRESSUPOST

Jocs Centre Cívic. Compra de diversos jocs de taula per tenir en el Centre Cívic.
Miralls. Posar miralls pels vehicles en el c. de Can Caló, on no hi ha gaire visibilitat pels
conductors.
Parc infantil. Millorar el parc infantil de l’aparcament, reposant algun joc i comprar-ne
algun de nou.
Arbres. Replantar arbres de ribera per substituir els tallats a la zona c. Nou i de la font
d’en Marcé.
Millora escenari. Renovació dels taulons de l’escenari mòbil que s’utilitza en diversos
actes del poble.
Pícnic. Compra de taules i bancs per fer una àrea de pícnic en la zona del pavelló
esportiu.

VOTS

200

76

650

74

3.500

67

1.000

65

1.600

63

2.500

56

1.500

51

300

46

C

Barana. Posar una barana més alta al voltant del pedrís que limita la plaça de l’Església.

L

Petanca. Compra de cinc jocs de boles de petanca i arranjament de la pista de joc del
Pujolet.

F

Aparcament. Solucionar el problema de l’aparcament de vehicles en el camí de la Riera.

2.500

45

K

Patrimoni. Catalogar els elements de patrimoni cultural, històric, paisatgístic de Mieres.

4.500

39

Suma total de les propostes votades

18.250 euros
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Es proposa que quedin descartades les propostes següents atès que el total de despesa
sumaria més de 23.450 euros del pressupost:
ACTUACIÓ

PRESSUPOST

I

Mur de l’església. Reparar el mur de contenció de sota del cementiri i de l’església.

B

VOTS

11.000

39

Bancs. Compra de diversos bancs amb barana i posar-los al voltant dels que ja tenim
posats.

7.000

31

G

WC. Construir uns wc públics al costat de la depuradora del centre del poble.

8.000

29

N

Asfaltatge. Reparar l’asfalt del camí de la Riera, des de Can Met fins a la Plaça Major.

11.000

17

S’acorda la proposta.
També s’acorda que l’Ajuntament adjudiqui i contracti les actuacions aprovades i que
una vegada realitzades es valorarà si en resulta algú sobrant econòmic que faci possible
destinar-ho a alguna altra actuació que hagi quedat descartada per motius
pressupostaris.
3. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Es proposa crear una comissió de seguiment de les actuacions que es desenvoluparan,
per tal de vetllar en el procés d’execució de les mateixes.
Es demanen voluntaris per formar la comissió i finalment s’acorda que la comissió de
treball estarà composta pels següents persones:
Sr. Enric Domènech
Sr. Marta Sasanedas
Sr. Josep Rovira
Sr. Xavier Soldevila
A la vista que tots els membres són regidors/es, s’acorda que es reunirà preferentment
els dies que es convoqui el Ple municipal.
4. AVALUACIÓ DEL PROCÉS I LA METODOLOGIA DELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2016.
Es demana als assistents que expressin qualsevol aspecte a millorar, modificar,
eliminar, repensar, en relació al procés i la metodologia dels pressupostos participatius.
-

Es proposa que les entitats tinguin més temps per poder tractar els punts a que
es debaten en el Consell de Poble. Demana que la convocatòria es faci amb
prou antelació per poder reunir els socis de cada entitat i consensuar la posició
d’aquesta.

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

AJUNTAMENT DE MIERES

-

Es proposa que es revisi a la baixa el límit del 50% de l’import destinat al Pla
anual de participació atès que així podran accedir més propostes. En el cas que
es proposi una inversió superior i que es consideri necessària, caldria que
l’Ajuntament l’assumís com a pròpia i la inclogui igualment en el pressupost.

-

Es proposa que la consulta es faci també sobre les inversions que assumeix
directament l’Ajuntament.

-

Es proposa que l’audiència pública es faci primer i després s’enviï el full
informatiu.

-

Es proposa que els tècnics tinguin més temps per fer les valoracions de les
propostes.

-

Es proposa que la consulta és pugui allargar durant més dies i que es pugui votar
de forma presencial a l’Ajuntament o per correu electrònic.

En aquest punt, abandona la reunió l’Alba Massanas.
5. CONVOCATÒRIA DEL PRÒXIM CONSELL DE POBLE.
S’acorda convocar el pròxim Consell de Poble aproximadament a finals del mes de
novembre. També s’acorda que es seguirà convocant els divendres com a dia de la
setmana que té més consens.
6. TORN OBERT DE PARAULA.
En aquest punt es proposa que les reunions del Consell de Poble siguin públiques o que
se’n faci la deguda difusió.
Es proposa que s’expliqui públicament a través del butlletí, quines propostes i perquè
han quedat descartades, especialment cal explicar-ho a les persones que les varen
presentar, i també que es faci una reunió amb les persones que varen expressar la seva
queixa pel fet que les seves propostes no fossin ateses.
Finalment es posa a sobre la taula diverses queixes sobre el servei del metge del poble
i es demana que l’Ajuntament les faci arribar al Servei Català de Salut o al Departament
o instància que correspongui.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 21.45
h de la qual s’estén aquesta acta pel secretari que assisteix el Consell de Poble.
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