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GOVERNANÇA
RESULTATS DE LA CONSULTA SOBRE LA GESTIÓ DE L’AIGUA

L’AJUNTAMENT INFORMA

Els resultats de la consulta popular que es va realitzar el passat mes de desembre per
decidir com volem que sigui la gestió de l’aigua a Mieres i que responia a la següent
pregunta: Voleu que Mieres es gestioni directament l’aigua?, varen ser:
Cens: 317 persones
Participació: 33,44% (106 vots)
Sí

81 vots

76,41%

No

23 vots

21,70%

En blanc

2 vots

1,89%

Així doncs en haver‐hi hagut una participació superior al 25% i seguint el reglament de
participació ciutadana, hem començat els passos per a aplicar els resultats, essent el
primer la ratificació per part del ple Municipal el passat 25 de gener.
S’han iniciat els contactes amb l’empresa Sorea, actual concessionària de la gestió de
l’aigua, així com amb el Sigma (consorci de medi ambient de la Garrotxa) que serà qui
portarà la part tècnica de tota la gestió.
Durant el primer trimestre del 2019 s’aniran realitzant diverses trobades amb els
tècnics de Sorea i del Sigma per tal d’anar traspassant totes les qüestions relatives a
aquest servei.
El primer trimestre encara el facturarà Sorea i serà a partir del segon trimestre que
mitjançant Xaloc es procedirà a fer el canvi dels rebuts i assumir la gestió del servei per
part de l’Ajuntament.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE L’ANY 2018
La mitjana del temps de pagament de factures registrades a l’Ajuntament de Mieres
durant el 2018 ha estat de 5,74 dies. Segons la llei 15/2010 el termini de pagament
aplicable a les factures és de 30 dies i, per tant, es compleixen sobradament els
terminis de pagament.
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4t trimestre

5,29 dies

5,84 dies

4,67 dies

7,19 dies

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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XIFRA DE POBLACIÓ OFICIAL 2018
La xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró municipal referida a 1 de
gener de 2018 és de 312 habitants.

L’AJUNTAMENT INFORMA

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2019
L’Ajuntament ha aprovat el pressupost general per a l’any 2019 per un import total de
396.906,06 €.
El 20 de gener es va realitzar una assemblea oberta al Centre Cívic on es va exposar i
debatre de forma detallada el pressupost municipal previ a la seva aprovació pel ple
municipal. Agraïm la participació de tothom i les aportacions i consideracions que van
sorgir en el transcurs de l’assemblea.
Podeu consultar la presentació del pressupost a la pàgina web municipal.

QUINA SOLIDÀRIA
Enguany, com ja fa una colla d’anys, es va celebrar la popular quina nadalenca els
passats dies 26 de desembre i 1 de gener.
Gràcies a la col∙laboració de totes les entitats del municipi així com de professionals i
comerços. S’han recaptat 950 euros, que s’han destinat a col∙laborar amb l’Associació
Catalana pels Drets civils. Moltes gràcies a tots, patrocinadors i participants.

ESTAT OBRES CAMÍ VELL SANTA PAU
Us informem que s’han finalitzat part de les obres de millora del camí vell de Santa
Pau, concretament, el tram de la Casica a Can Badia, consistent en la recuperació
d’aquest antic camí. Durant aquest mes de febrer està previst realitzar la segona fase,
de Can Blanc a la Casica, consistent en l’asfaltat d’aquest tram.

CAN MUSQUERA
S’ha entrat en fase de licitació de la primera fase de les obres de Can Musquera, amb
un valor de 48.899,56 €. Aquesta primera fase, de consolidació estructural i reforma
interior de la planta segona i la planta baixa, inclourà la construcció d’un lavabo a cada
una d’aquestes dues plantes, l’eliminació de les escales actuals i la ignifugació de tots
els elements estructurals de fusta.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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La segona fase, que inclou la construcció de tot el nucli d’escales i ascensor, s’ha
presentat al FEDER i serà el Consell Comarcal qui liciti i adjudiqui les obres.

L’AJUNTAMENT INFORMA

EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA CONTRACTA VUIT PERSONES
EN SITUACIÓ D’ATUR DINS EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
Un any més, a través del programa Treball i Formació impulsat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, l’Ajuntament de Mieres formarà part d’una subvenció comarcal per a la
contractació i formació de persones en situació d’atur a través d’un projecte de
brigades de jardineria i manteniment que reforçaran i complementaran les tasques de
l’actual brigada.
Així doncs, al nostre municipi, tindrem brigades que vindran a fer reforç de
manteniment i jardineria durant un període de temps d’entre 6 mesos i un any i que
podreu veure alguns dies treballant al nostre poble.

GARANTIA JUVENIL
L’Ajuntament de Mieres, a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, s’ha acollit al
programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia
Juvenil. Aquest programa té l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques
de joves formats (cicles formatius o graus universitaris) amb la finalitat de millorar la
seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la
pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de
forma estable i duradora en el temps. Aquesta experiència facilita a la persona jove
l'exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com en la
formació laboral. El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un
període de 6 mesos a jornada completa.
Així doncs, des del novembre del 2018 disposem de l’ajuda de la Laura, la jove
contractada, que realitza tasques de suport administratiu a l’Ajuntament i també
dinamitza les activitats del Centre Cívic a la tarda.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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US INFORMEM

L’AJUNTAMENT INFORMA

CONTENIDOR DE RECOLLIDA DE ROBA
L’Ajuntament va establir un conveni de col∙laboració amb l’empresa EL ADAD‐
L’ENCANT, SLU per a la gestió del servei de recollida de roba usada mitjançant la
ubicació d’un contenidor especial a la via pública (contenidor taronja), concretament a
l’àrea de contenidors de l’aparcament municipal.
A continuació us informem de les quantitats de roba (kg) recollida a Mieres durant
l’any 2018 per trimestre:
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4t trimestre

TOTAL 2018

197

276

286

254

1.014

FI DE LA TEMPORADA DE CREMA
Us recordem que el pròxim 14 de març finalitza el període de crema. A partir d’aquest
moment cal demanar una autorització específica als agents rurals per a cada actuació.

RECULL D’EXEMPLARS
MUNICIPAL”

ANTICS

DE

LA

REVISTA

“INFORMACIÓ

Benvolguts veïns i veïnes de Mieres, una de les tasques del Centre d’Estudis Mierencs
és preservar la memòria del que ha passat a Mieres i als seus veïns. Com sabeu, abans
de la revista Roca de Migdia, als anys 80 i 90, l’Ajuntament publicava un butlletí que es
deia Informació municipal. Doncs bé, ens en falten els números: 1, 2, 5, 6, 12 i 20.
Si algú de vosaltres té un exemplar d’un d’aquests números, us preguem que ho feu
saber a l’Ajuntament (Tel. 972 680 184); o al Centre d’Estudis Mierencs (Tels. 630 954
542 o 639 055 413). Nosaltres els digitalitzarem i us els tornarem intactes i de seguida.
Moltes gràcies per la vostra col∙laboració!

REVISTA ROCA DEL MIGDIA N. 4
S’ha començat a repartir a domicili la revista Roca de Migdia núm. 4 que, com sabeu,
recull el que ha passat a Mieres i a la seva gent durant l’any passat. Si d’aquí a uns dies
no l’heu rebut i en voleu un exemplar, el podeu recollir a l’Ajuntament.
Al següent enllaç hi trobareu, en format PDF, tots els números publicats de la revista:
http://www.mieres.cat/guia-del-poble/revista-de-mieres-roca-de-migdia/

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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FE D’ERRADES: ROCA DEL MIGDIA N. 4

L’AJUNTAMENT INFORMA

Al núm. 4 de la revista Roca de Migdia, que s'acaba de distribuir, s'ha detectat un error
per part de la impremta a l'article de Meteorologia, on s'hi han posat algunes dades de
2017 en comptes de les que figuraven a l'article original i que, lògicament,
corresponien a l'any passat. Us reproduïm el quadre amb les dades correctes de l'any
2018:

MÀXIMA DE L’ANY
MÍNIMA DE L’ANY
MITJANA DE L’ANY
MITJANA DE MÀXIMES
MITJANA DE MÍNIMES
NITS TROPICALS

TEMPERATURA
39.5 ºC
‐ 8.5 ºC
14.7 ºC
22.6 ºC
6.7 ºC
1
PLUVIOMETRIA
74.5 mm
314.6 mm
15.1 mm

DIA MÉS PLUJÓS
MES MÉS PLUJÓS
MES MENYS PLUJÓS
DIES DE PLUJA : 122 dies
QUANTITAT TOTAL DE PLUJA: 1381.6 mm
ALTRES METEORS
DIES AMB TEMPESTA: 28 dies
DIES AMB PEDRA: Cap
DIES AMB CALAMARSA: 1 dia
DIES AMB GELADA: 82 dies
DIES AMB NEU: 3 dies més 1 dia CALABRUIX
DIES AMB ROSADA: 177 dies amb 20.6mm
DIES DE BOIRA: 26 dies
MÀXIMA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA: 1040.2hPA
MÍNIMA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA: 1000.5hPA
HUMITAT MÍNIMA: 21%
VELOCITAT MÀXIMA DEL VENT: 56 Km/h
POLS SAHARIANA: 12 dies
ARC DE SANT MARTÍ: 3 dies
IRISACIÓ: 3 dies
FENOLOGIA

5 d’agost
13 de Febrer

9 d’agost
8 d’Abril
Octubre
Desembre

El 4 d’abril arriben les primeres orenetes
El 5 d’octubre marxen les últimes orenetes

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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AGENDA D’ACTIVITATS
RUA DE CARNESTOLTES

L’AJUNTAMENT INFORMA

El divendres 22 de febrer tindrà lloc la Rua de Carnestoltes organitzada per l’Escola
Finestres i l’AMiPA.

DIA DE LA DONA
Dissabte 9 de març celebrarem el dia de la dona amb un dinar popular obert a tothom
al pavelló. Cadascú que porti el que vulgui per compartir. A la tarda es farà una xerrada
a càrrec Dolors Cuyàs, besnéta de Dolors Aleu, la primera dona amb títol de medicina
de la península Ibèrica (lloc a determinar).
Si alguna persona o associació té ganes de participar d'alguna manera amb el dia de la
dona, que es posi en contacte amb la Marta Teixidó (682404396).

PROCESSÓ DELS DOLORS
El pròxim 12 d’abril tindrà lloc la tradicional Processó dels Dolors de Mieres, que
s’iniciarà a les 21.00 h a l’església de Sant Pere i recorrerà els carrers del poble.
Si teniu ganes de col∙laborar i participar en la Processó, us convidem a la reunió que
tindrà lloc el diumenge 31 de març, a les 17.30 h al Centre Cívic, organitzada
conjuntament amb la parròquia i els Manaies.
Us recordem que el dia 12 d’abril, amb motiu de la Processó, no es podrà aparcar a
partir de les 19.00 h als carrers: tot el carrer de Can Caló, la baixada del Curreró, la
Plaça Major i davant de l’església de Sant Pere. Gràcies per la vostra col∙laboració.

VII MOSTRA LITERÀRIA ‐ DIADA DE SANT JORDI
Un any més i per setè any consecutiu, el Club de Lectura de Mieres organitza aquest
recull literari. Enguany, la mostra serà el diumenge 21 d’abril a les 17.00 h al Centre
Cívic. El principal objectiu és compartir el gust per l’escriptura i fomentar la lectura al
nostre municipi. El recull és obert a persones de totes les edats. Els treballs literaris es
poden donar abans del 8 d’abril al Carles Guillot, la Marta Teixidor del Centre Cívic o
fer‐los arribar al següent correu electrònic: tdannam@gmail.com

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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APLEC DEL FREIXE I JORNADA DE NETEJA

L’AJUNTAMENT INFORMA

El diumenge 28 d’abril hi haurà el tradicional Aplec del Freixe i com cada any, pels que
vulgueu pujar a peu des de Mieres, ens trobarem a les 10 del matí a la Plaça Major. Hi
haurà missa cantada amb la Coral de Sant Miquel de Campmajor i el vermut que
prepararà la Comissió de Festes.
El dissabte 20 d’abril es realitzarà una jornada de neteja de l’entorn de l’ermita.
Tothom qui vulgui col∙laborar que vingui a les 10.00 h del matí a la Plaça Major.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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