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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

SUBVENCIONS A ENTITATS
Des de l’any 2016, que es van aprovar les bases que regulen les subvencions
destinades a finançar les activitats de les entitats de Mieres, l’Ajuntament s’ha reunit
anualment amb totes elles per valorar les bases per tal de millorar-les i adaptar-les a
les seves demandes i necessitats. Podeu consultar les bases completes a la pàgina web
municipal www.mieres.cat.
La convocatòria estarà oberta fins al 30 d’agost de 2019. Les subvencions a entitats
s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupades durant el 2019 (de
l’1 de gener al 31 de desembre). Podeu trobar el model de sol·licitud a la pàgina web o
demanar més informació en horari d’atenció al públic a l’Ajuntament.
Punt del ple de febrer aprovat per unanimitat

SUBVENCIONS A CAMINS PARTICULARS
El passat ple del mes de febrer del dia 22, es va aprovar la convocatòria de subvencions
de l’any 2019 destinades als camins particulars, tot de conformitat amb les bases
aprovades pel Ple de data 28 de juliol de 2017 i publicades íntegrament en el BOP de
data 14 d’agost de 2017, i la posterior modificació aprovada pel Ple de data 6 d’abril de
2018 i publicada al BOP de data 11 de juny de 2018.
Les subvencions i ajuts esmentats s’aplicaran a actuacions d’arranjament i/o
manteniment de camins d’accés a habitatges habituals, sigui dels propietaris o dels
arrendataris, o de camins que donin accés a activitats econòmiques el funcionament
de les quals disposi de llicència municipal o de títol habilitant equivalent.
Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de
la convocatòria i finalitzarà el dia 16 d’octubre de l’any 2019.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el següent període: de l’1 de gener de 2019 al
31 de desembre de 2019.
Punt del ple de febrer aprovat per unanimitat

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PEL CONTROL
DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA
S’ha firmat un conveni amb el SIGMA (del Consell Comarcal de la Garrotxa) per tal que
porti el control del sistema d’abastament d’aigua.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Les tasques previstes per al suport tècnic esmentat consisteixen en:
•
•

L’AJUNTAMENT INFORMA

•
•
•
•

Seguiment mensual del sistema d’abastament d’aigua.
Informar trimestralment sobre el sistema d’abastament, juntament amb les
propostes per a la millora
Donar suport tècnic en la tramitació de concessions administratives de les
captacions d’aigua
Redacció del reglament del servei d’abastament municipal
Estudi de costos i tarifes del servei municipal d’abastament
Donar suport tècnic en la redacció de plecs tècnics per a la contractació de
serveis, subministraments i obres relacionades amb el servei d’abastament
d’aigua municipal.

Aquestes tasques s’han valorat per un total de 1350 euros per l’exercici 2019.
Punt del ple febrer aprovat per majoria absoluta (4 vots a favor i 1 abstenció)

CONVENI PER A LICITAR LES OBRES DE CAN MUSQUERA
S’ha aprovat el conveni per tal que el Consell Comarcal dugui a terme la redacció dels
plecs de clàusules i l’adjudicació de l’obra anomenada “Nucli vertical de comunicacions
de “Can Musquera”, la qual està inclosa en el projecte “La Garrotxa Terra de Volcans,
Cultura i Identitat”.
Punt del ple febrer aprovat per unanimitat

DIGITALITZACIÓ DEL MAPA DE JUAN PAPELL PER PART DE L’ICGC
S’ha firmat un conveni amb l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) per tal
que aquest porti a terme (de manera gratuïta) la digitalització i la difusió en digital a la
seva Cartoteca Digital del mapa manuscrit del municipi de l’any 1885 realitzat per Juan
Papell propietat de l’Ajuntament de Mieres de manera que pugui ser accessible i
descarregable lliurement per a tots els usuaris.
Punt del ple febrer aprovat per unanimitat

RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL CATÀLEG DE CAMINS
En data 21 de març de 2019, la tècnica redactora del catàleg, la sra. Pilar Muntada
Sala, enginyera de camins, canals i ports de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell
Comarcal de la Garrotxa, ha resolt les nou al·legacions que van ser presentades al
catàleg de camins. Com que les al·legacions han comportat la introducció de nous
camins, el catàleg tornarà a estar en exposició pública per tal que es puguin presentar
noves al·legacions referents a les noves incorporacions.
Punt 8 del ple de març aprovat per unanimitat

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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CONVENI AMB L’EMPRESA INDALECCIUS PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA
XARXA WI-FI-WIMAX A MIERES
S’ha firmat un conveni amb l’empresa d’INDALECCIUS BROADCASTING per a instal·lar una
xarxa wimax al municipi de Mieres i posar node/base wimax a l’església parroquial de Sant
Pere de Mieres i al dipòsit d’aigua municipal. Com a contraprestació, INDALECCIUS posa a
disposició de l’Ajuntament la connexió gratuïta a Internet en dos punts del municipi escollits
per l’Ajuntament, i es compromet a satisfer a la Parròquia de Sant Pere la quantitat de 120
euros anuals per la despesa elèctrica que es derivarà de la mateixa instal·lació.
Punt 9 del ple de març aprovat per unanimitat

MOCIONS APROVADES
§
§
§
§

Moció en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març
Moció per declarar Mieres municipi antifeixista
Moció de suport a la jornada contínua a l’escola Finestres de Mieres
Adhesió al manifest “Ho tornaríem a fer”

US INFORMEM
INSTAL·LACIÓ DE LA TANCA AL DIPÒSIT D’AIGUA
S’ha instal·lat una tanca perimetral de seguretat al dipòsit d’aigua municipal per tal
d’evitar l’accés a les instal·lacions per mesures de seguretat i protecció d’aquestes.

NOU COL·LECTIU A MIERES: COL·LECTIU DE GÈNERÆ
Enguany, la Sara, la Mariona i la Marta hem engegat un nou col·lectiu a Mieres per
treballar les diferents temàtiques relacionades amb el gènere. I hem començat creant
un espai de trobada i de visibilització del rol i vides de les dones que viuen a Mieres i
els seus voltants amb l’excusa de muntar una exposició col·lectiva. Tenim ganes de
començar compartint vivències i enfortint els llaços intergeneracionals que ens
uneixen més enllà de les diferències que sentim quant a les maneres variades de viure.
Pròxima trobada: 26 de maig. Benvingudes totes les persones siguin o no dones!

CONCURS PEL CARTELL DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2019
Aquest any es torna a obrir el disseny del cartell de la Festa Major per tal que tothom
que vulgui pugui presentar propostes. Les propostes s’han de fer arribar en format
digital amb una resolució mínima de 300ppp a mida A2. En el cartell hi ha de constar,
com a mínim: Festa Major de Mieres. 23, 24, 25 i 26 d’agost de 2019. Les propostes
s’han de fer arribar a mieres@mieres.cat abans del 30 de juny. Cal adjuntar les dades
del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon).

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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CONTROL DE TRAMPEIG PER LA VESPA ASIÀTICA

L’AJUNTAMENT INFORMA

S’ha establert un acord amb l’apicultor Lluís Metje per tal que dugui a terme un control
de trampeig a Mieres per tal d’erradicar o minimitzar la introducció de la vespa
velutina (asiàtica) al municipi. Es durà a terme durant aquest mes d’abril i en finalitzar
us farem arribar l’informe que se’n derivi.

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ MUNICIPAL DEL SERVEI
D’AIGUA
El pròxim dimecres dia 17 d’abril us convidem a una reunió informativa sobre la gestió
de l’aigua que tindrà lloc a les 17 h a la Sala de Plens. En aquesta reunió us informarem
de com es gestionarà el servei municipal d’aigua a partir d’ara.

US RECORDEM
GRUP DE WHATSAPP MIERES COMPARTEIX
Us recordem que a Mieres tenim un grup de WhatsApp, administrat per la Magda
Casellas, on tothom que vulgui s’hi pot apuntar per aprofitar els desplaçaments. La
idea és que s'hi apunti tant la gent que es desplaça habitualment en vehicle i estigui
disposada a compartir, com la gent que no disposa de cotxe i necessiti aquest servei. Si
hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a la Magda (calsabater@gmail.com)
amb el vostre nom i número de mòbil, i us afegirà al grup. Recordem als usuaris que la
demanda l’heu de fer al grup però les respostes i detalls de l’acord cal enviar-los
exclusivament a la persona interessada.

GRUP DE DIFUSIÓ DE WHATSAPP “ES FA SABER”
Fa més d’un any, l’Ajuntament va crear el servei de whatsapp municipal amb el nom
“ES FA SABER”, per informar sobre possibles situacions d'emergència al municipi o
altres notícies puntuals que puguin ser d’interès per a tots els veïns i veïnes. Si
desitgeu donar-vos d’alta del servei, heu d’enviar un whatsapp al telèfon 638 836 715
enviant la paraula “ALTA” i el nom i cognoms. Si us voleu donar de baixa del servei, heu
d'enviar un whatsapp amb la paraula «BAIXA». Us aconsellem guardar el contacte amb
el nom “ES FA SABER!”.

INFORMACIÓ WEB MUNICIPAL
Us recordem que us podeu subscriure a la pàgina web municipal (www.mieres.cat) a
l’apartat “Vull rebre les últimes novetats” per tal de rebre totes les notícies que es
publiquin a la pàgina web al vostre correu electrònic.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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AGENDA D’ACTIVITATS
PROCESSÓ DELS DOLORS

L’AJUNTAMENT INFORMA

Divendres 12 d’abril a les 9 del vespre va tenir lloc la Tradicional processó dels Dolors a
Mieres. Va començar a l’Església de sant Pere amb la representació del Prendiment de
Jesús i continuà pels carrers del poble fins a arribar a la Plaça Major i tornada cap a
l’Església. Bona Setmana Santa a tothom!

DIADA DE SANT JORDI
El diumenge dia 21 d'abril ens trobarem a les 5 de la tarda al centre cívic per celebrar
la VII Mostra Literària de Mieres, organitzada conjuntament pel Grup de Lectura, la
Comissió de Festes i l’Ajuntament. Tot seguit xocolatada per a tothom. Us hi esperem!!

CONCERT DE LA CORAL SI SI SI DE MIERES AL CASAL DE LES FONTS
D’OLOT
El diumenge 21 d’abril a 2/4 de 10 del vespre, la Coral SI SI Si farà una actuació al Casal
de Les Fonts amb motiu de la festa d’aquest barri d’Olot. Interpretaran un repertori
ben variat, on hi tenen cabuda tant els temes d’autor com les cançons d’arreu del
món. Hi esteu tots convidats!!

APLEC DEL FREIXE 28 D’ABRIL I JORNADA DE NETEJA EL 27 D’ABRIL
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 i el vermut que prepararà Comissió
de Festes. El dissabte 27 d’abril es realitzarà una jornada de neteja de l’entorn de
l’ermita. Tothom qui vulgui col·laborar que vingui a les 10h del matí a la Plaça Major.

PASSI DEL PLAYBACK
El pròxim dimecres 1 de maig reviurem el “Playback” de la Festa Major 2018. Estaves
actuant i no vas poder veure la resta de balls? Eres fora per la Festa Major? Et vas
adormir al segon número? La Comissió de Festes, et dóna l’oportunitat de tornar a
viure el moment més esbojarrat de la Festa Major, a través d’un passi de
l’enregistrament que es va fer el dia del Playback. Us esperem a les 6 de la tarda al
Centre Cívic.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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HOMENATGE A LA VELLESA DIUMENGE 2 DE JUNY
A les 11:30 h MISSA SOLEMNE a l'església de St. Pere. A les 2 del migdia, DINAR
D’HOMENATGE al Pavelló de Mieres.

L’AJUNTAMENT INFORMA

MENÚ: arròs “mar i muntanya”, pollastre a la brasa i pastís de crema catalana. Preu
tiquet: 15’65€
MENÚ VEGETARIÀ: arròs de verdures, hamburguesa vegetal i fruita variada. Preu
tiquet: 15’65€
NENS fins a 10 anys: macarrons, escalopa de pollastre i gelat. Preu tiquet: 11€
El preu del tiquet inclou begudes, cava, cafès i raig de licor.
Majors de 65 anys empadronats al municipi, gratuït.
Inscripcions a l’Ajuntament fins al divendres 31 de maig.
A partir de les 4 de la tarda hi haurà diverses actuacions.
Obert a tots els veïns i veïnes del poble.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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BASES DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE MIERES 2019
Participants
- L’exposició fotogràfica està oberta a tothom, resident a qualsevol lloc, i la inscripció
és gratuïta.
- Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.
- La participació en l’exposició suposa la plena acceptació de les seves bases i de la
decisió inapel·lable de la selecció.
Categories temàtiques
Per aquesta edició proposem dues temàtiques:
1- Mieres i el seu entorn: el seu patrimoni arquitectònic, cultural, paisatgístic i
humà (inclou també les festes majors, la Fira de l’Intercanvi, Processó dels
Dolors i altres esdeveniments culturals. Qualsevol acte o activitat que es faci
dins del terme municipal, el dia a dia, el treball agrícola o ramader, …)
2- Tema Lliure on té cabuda tota mena de fotografies, com ara creatives,
retrats, etc...
Es pot participar en els dos temes.
Com fer arribar les fotografies a l’organització
Les fotografies es faran arribar a través d’un enllaç que trobareu a la web de
l’ajuntament.
https://www.concursosdigitales.com/wp/?page_id=1415
Requisits tècnics de les fotografies
- Les fotografies seran en format digital.
- Els arxius es presentaran en alta resolució, amb la qualitat suficient per poder
imprimir una foto de 20/30 cm. Cal enviar les fotografies amb el màxim de píxels que
disposeu.
- En el tema Mieres no s’admetrà l’alteració digital de les fotografies, excepte
ajustaments bàsics en relació a la lluminositat, el contrast i la saturació en color, la
nitidesa o l’equilibri de blancs. En cas de dubte, l’organització podrà demanar l’arxiu
original de les fotografies.
- Les fotografies també poden ser en blanc i negre.
Drets d’autor
- Els participants s’han de declarar autors de les fotografies, si no ells mateixos són
responsables directes de les reclamacions que es puguin donar per drets d’imatge i
d’autor.
- Els drets d’autor de les fotografies seleccionades continuaran essent del fotògraf.
- Les fotografies presentades podran ser exposades o publicades al web municipal amb
la finalitat de difondre les obres i divulgar el coneixement sobre el terme municipal,
sempre citant l’autor.
- Les fotografies presentades podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells, reportatges,
dossiers de premsa, etc. de promoció de l’exposició o d’altres necessitats promocionals
de l’ajuntament, sempre citant l’autor.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Terminis de presentació
La data per a la presentació de les fotografies és des de l’1 d’abril de 2019 fins al 30 de
juny de 2019.
Selecció
- La comissió organitzadora seleccionarà fins a un màxim de 30 fotografies.
- Les fotografies presentades es podran veure a l’església de la Romeria, situada al
barri de la Cellera de Mieres.
- Se celebrarà una inauguració de l’exposició fotogràfica el diumenge 26 d’agost a 2/4
de 6 de la tarda, dins dels actes de la Festa Major.
Altres condicions
- Qualsevol dubte que aparegui durant el desenvolupament de l’exposició es podrà
resoldre a través del correu electrònic de l’Ajuntament.
- L’organització desqualificarà qualsevol obra que no segueixi les condicions d’aquestes
bases.
- Tot allò no previst a les bases es resoldrà segons el criteri de la comissió
organitzadora.
- Cada persona que hagi presentat una fotografia seleccionada rebrà una còpia en
format 20 x 30 en paper fotogràfic que podrà recollir el mateix dia de la inauguració.
- Cada fotografia ha de venir identificada amb un títol i el lloc i la data.
El mateix dia de la inauguració se celebrarà un sorteig, entre les participants, de dos
àpats per a dues persones en un restaurant de la zona.

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