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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Les tecnologies de la informació i la comunicació han transformat la nostra manera
de viure i de relacionar-nos, l’economia, la política, la cultura, la societat en general i,
per tant, també l’Administració. Al segle XXI, l’Administració ha esdevingut una
administració electrònica.
Amb aquesta voluntat, i conjuntament amb altres municipis de la comarca i el suport
de la Diputació de Girona i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC),
Mieres s’ha incorporat recentment en una prova pilot per implementar
l’administració electrònica a través del model e-SET.
Aquest model va néixer l’any 2012 com un projecte col·laboratiu per a servir un
“pack” integrat d’eines i sistema de treball que acompanyi als ajuntaments a
travessar la frontera cap a la digitalització, i l’ús eficient de l’administració
electrònica.
Aquesta nova manera de fer implica alguns canvis que el personal de l’Ajuntament us
informarà quan realitzeu qualsevol tràmit a partir d’ara i incorpora avantatges pels
ciutadans a l’hora de relacionar-se amb l’administració. Des de l’Ajuntament posem a
disposició el nostre personal per ajudar-vos i explicar-vos qualsevol qüestió al
respecte.

REGISTRE DE PARELLES ESTABLES DE CATALUNYA
Us informem que la Generalitat ha creat un registre de parelles estables de
Catalunya. Aquest és un registre administratiu on es poden inscriure, voluntàriament
i amb el consentiment dels dos convivents, les parelles estables constituïdes d'acord
amb el Codi civil de Catalunya. Es tracta d'un registre de caràcter administratiu creat
amb la voluntat que esdevingui un mitjà útil i suficient per acreditar l'existència de la
parella estable.
Segons estableixen els articles 234-1 i 234-2 del Codi civil, s’entén com a parella
estable en qualsevol dels casos següents:
 Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
 Si durant la convivència, tenen un fill comú.
 Si formalitzen la relació en escriptura pública.
Documents que acrediten l'existència de la parella estable:
Per acreditar l'existència d'una parella estable, a la sol·licitud, cal adjuntar-hi la
documentació següent:
a) Document d'identitat.
b) Certificació literal o completa de naixement a l’efecte de constatar
l'emancipació, el divorci o la separació legal dels convivents en parella estable.
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c) En el cas que la parella s'hagi constituït perquè la convivència en una comunitat
de vida anàloga a la matrimonial dura més de dos anys ininterromputs, cal
adjuntar el certificat o certificats d'empadronament municipal.
d) En el cas que la parella s'hagi constituït perquè durant la convivència en una
comunitat de vida anàloga a la matrimonial els convivents en parella estable tenen
un fill en comú, cal aportar el certificat d'empadronament municipal i el llibre de
família o la certificació de naixement on consti la descendència en comú.
Registres on es poden formalitzar les sol·licituds o a la modificació de les dades
inscrites mitjançant cita prèvia:
Departament de Justícia
Carrer de Pau Claris, 81
08010 Barcelona

Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona
Plaça Pompeu Fabra (Edifici Santa Caterina)
17002 Girona

Més informació a:
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-de-parelles-estables-deCatalunya?moda=1

CONSELL D’INFANTS PROPOSTES PRESENTADES
El dia 12 de maig l'equip de govern va convocar a la sala de plens del consistori a tots
els infants del municipi d'edats compreses entre 1r i 6è curs de primària. L'objectiu
de la reunió era formalitzar l'encàrrec de constituir el consell d'infants del municipi i
alhora decidir en què volien destinar l’aplicació pressupostària del consell d'infants
d'enguany.
Durant els dies 15, 18 i 25 de maig s'han realitzat sessions de treball dirigides per la
dinamitzadora comunitària amb els infants per poder decidir i votar quines propostes
els hi agradaria realitzar aquest 2017.
En el Ple del mes de Maig al qual varen ser convidats a assistir els infants que formen
part del CONSELL D’INFANTS DE MIERES, ens van presentar les propostes més
votades. Per aquest any la partida pressupostària adjudicada era de 1000 euros. El
Consell d’Infants va presentar els treballs previs que han realitzat fins a la proposició
de les propostes més votades que són les següents:
1. L’actuació del Mag Alouette (divendres 28 de juliol a les 18:30 zona pavelló)
2. Un taller de manualitats en tres modalitats: fang, fusta i slime.
3. Anar al cinema amb crispetes per tots els infants amb un màxim de 40
persones.
Punt del ple ordinari del 26 de maig, aprovat per unanimitat.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AMIPA PER A L’ORGANITZACIÓ
DEL CASAL D’ESTIU
L'AMIPA del CEIP Finestres de Mieres té voluntat de seguir organitzant un Casal
d’estiu durant el mes de juliol. El Casal d’estiu es tracta d’una activitat de lleure
durant les vacances escolars, que té per objectiu més enllà de l’esbarjo, oferir un
programa d’activitats social, cultural i educatives adreçades als nens i nenes de
Mieres. Aquesta activitat resulta d’interès general per a moltes famílies de Mieres i
les activitats programades responen a un interès públic local.
L’AMIPA i l'Ajuntament posen de manifest l’interès comú de promoure i organitzar el
Casal d’estiu 2017 i per això proposen formalitzar un conveni que tingui caràcter de
subvenció finalista per a la prestació de serveis d’organització del Casal d’estiu 2017.
La proposta de conveni preveu que l’Ajuntament transfereixi una subvenció d’un
import màxim de 3.000 euros pels serveis objecte del conveni sempre que hi hagi una
inscripció mínima de 5 usuaris. Aquesta quantia es veurà reduïda en el cas que el
nombre d’inscripcions sigui inferior a 10 usuaris.
Punt del ple ordinari del 26 de maig, aprovat per unanimitat.

ADJUDICACIÓ DE L’OBRA ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ VELL
DE SANTA PAU
L’Ajuntament de Mieres, mitjançant acord de Ple de data 25 de novembre de 2016,
va aprovar inicialment el projecte de l’obra “Arranjament d’un tram del camí vell de
Santa Pau”. El projecte té un pressupost d’execució de 35.912,13 euros més 7.541,54
euros d’IVA (total 43.453,68 euros) i està cofinançat a través del PUOSC-2017
A la licitació s’han presentat 10 empreses. I La Mesa de contractació formula la
proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa EXCAVACIONES Y
PINTURAS, SAU (EPSA) per haver estat el licitador que ha presentat una proposta
econòmicament més avantatjosa per la corporació. Quedant adjudicat segons els
següents imports:
Preu del contracte: 34.800,00 €, 7.308 € en concepte de 21% d’IVA, la qual cosa
suposa un total de 42.108 €, 21% d’IVA inclòs.
Termini d’execució: 2 mesos
Termini de garantia: 1 any
Punt del ple ordinari del 26 de maig, aprovat per unanimitat.
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L’Ajuntament de Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia participativa.
Entenem que la implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es
pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per
això que cal avançar cap a un nou model en el qual sigui el conjunt del poble els que
prenguem les decisions clau en política municipal.
Amb aquesta finalitat i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Mieres
neix el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels
infants al poble i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà
treballar importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la
participació democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític.
Per tot això en el ple del mes de Juny és posada votació l’aprovació inicial del
reglament del Consell d’infants amb el següent resultat:
L’Ajuntament de Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia participativa.
Entenem que la implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es
pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per
això que cal avançar cap a un nou model en el qual sigui el conjunt del poble els que
prenguem les decisions clau en política municipal.
Amb aquesta finalitat i com un dels objectius i aposta de l'Ajuntament de Mieres
neix el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels
infants al poble i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà
treballar importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la
participació democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític.
Podeu consultar el document del reglament complet a l’acta del ple de Juny 2017,
punt 12.
Punt del ple ordinari del 30 de juny, aprovat per majoria absoluta
(quatre vots a favor i tres abstencions).

APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018
El Ple de l’Ajuntament de Mieres ha aprovat establir els dies 23 de març i 27 d’agost
com a festes locals del municipi de Mieres per a l’any 2018.
Punt del ple ordinari del 30 de juny, aprovat per unanimitat.

MOCIONS APROVADES



Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals.
Moció per a la declaració d’independència dels Països Catalans.
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Moció per a la creació d’un protocol contra les agressions sexistes.
Moció en relació a la retirada de publicitat sexista i la no col·laboració en
esponsorització amb empreses que facin ús d’aquest tipus de publicitat.
 Moció per un poble desmilitaritzat i a favor de la cultura de la Pau.
 Moció de rebuig als pressupostos generals de l’Estat 2017.

SERVEI DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
En data 4 de juny de 2015, l’Ajuntament va subscriure un conveni amb el Consell
Comarcal de la Garrotxa pel qual s'encarregava a aquest l'assumpció i prestació, a
través del corresponent funcionari o funcionària, de les funcions públiques de
secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Mieres.
El dia 1 de juny de 2017 el Sr. Lluís Muñoz i Lloret, funcionari amb habilitació de
caràcter estatal, va prendre possessió del càrrec de Secretari-Interventor del Servei
d’Assistència Tècnica als municipis del referit Consell Comarcal, de conformitat amb
la Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General de la Funció Pública, per
la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOE núm. 59, de data 10
de març de 2017).
De conformitat amb els convenis subscrits amb els ajuntaments de Mieres, Maià de
Montcal, Riudaura i Sant Aniol de Finestres, el Sr. Lluís Muñoz i Lloret assumeix les
funcions públiques de secretaria-intervenció dels esmentats ajuntaments, i, en
conseqüència, la persona que estava desenvolupant aquestes funcions mitjançant un
nomenament interí, el funcionari interí Sr. Jordi Jové i Perich, deixa d’exercir-les.

NOVA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Durant el mes de juny s’ha realitzat el procés de sel·lecció de personal per cobrir la
nova plaça d’auxiliar administrativa per a l’Ajuntament de Mieres. La persona
escollida pel Tribunal ha resultat l’Elodia Morante, que ha començat a treballar
aquest mes de juliol i s’estarà a l’Ajuntament durant un any. Realitzarà tasques de
reforç a l’actual auxiliar administrativa i ens ajudarà amb el trasllat de l’arxiu
municipal.
El seu horari habitual serà els dilluns, dimecres i divendres al matí. Si passeu per
l’Ajuntament podreu conèixer-la.
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HORARIS D’ESTIU DE L’AJUNTAMENT
Us informem que l’Ajuntament romandrà tancat els dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 d’agost i
els dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de setembre. Així doncs, durant aquestes quatre setmanes
(dues d’agost i dues de setembre), l’Ajuntament obrirà només els dilluns i divendres
al matí, en horari habitual d’atenció al públic de 9:00 a 13:00h.

HORARIS DE DINAMITZACIÓ PER L’ESTIU
Aquest estiu seguim amb les activitats per a la gent gran, però hem canviat l’horari:
durant tot el mes de juliol i la primera quinzena d’agost ens trobarem cada dijous al
matí, de 9 a 11:30h, per seguir amb les activitats.

ZONA VOLUMINOSOS APARCAMENT MUNICIPAL
Us recordem que el servei de recollida de voluminosos està dissenyat per a millorar i
facilitar el reciclatge i la correcta gestió de les andròmines i materials voluminosos
produïts puntualment pels particulars. Poden utilitzar aquest servei tots els ciutadans
del municipi que tinguin necessitat de desfer-se de materials voluminosos en petites
quantitats i respectant al màxim possible els dies estipulats de recollida.
Darrerament hem detectat la presència de molts materials diversos que no tenen la
consideració de voluminosos en el punt de recollida de l’aparcament municipal i
pensem que és responsabilitat de tots tenir-ne cura i mantenir l’espai amb
condicions.
Els residus que SÍ que es poden recollir amb aquest servei són:
 Material voluminós de difícil transport per part dels particulars: mobles,
electrodomèstics i trastos vells entre d’altres.
 Objectes domèstics que pel seu pes o volum no poden accedir als serveis de
recollida a través de contenidors.
El servei de recollida de voluminosos NO es fa càrrec de:
 No es recolliran materials voluminosos de procedència industrial, comercial o
de petits tallers.
 No es recolliran materials voluminosos produïts per particulars que suposin la
neteja o desembaràs de locals o cases.
 No es recolliran materials que no són voluminosos ni de difícil transport, ni
materials petits ni líquids.
 No es recolliran deixalles com runes o residus especials domèstics
(fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis,
medicaments, etc.) que cal dur a la deixalleria (mòbil o comarcal).
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No es recolliran deixalles que es puguin dipositar en els contenidors de la via
pública, de rebuig o de selectiva.
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RECLAMACIONS SERVEI CORREUS
Davant de les incidències detectades darrerament amb el servei de correus hem
parlat amb la responsable del servei del Pla de l’Estany per traslladar les queixes en
relació al repartiment de cartes.
Des de Correus, i per tal de millorar el servei, es fa una crida als veïns perquè
actualitzin i modifiquin les seves adreces per tal de fer-les coincidir amb les actuals i
millorar així el servei.
Des de l’Ajuntament facilitarem i posarem a disposició de qualsevol veí un model de
full de reclamació per detectar i traslladar qualsevol incidència amb el servei de
correus.

PISOS RECTORIA
Dels quatre habitatges de la Rectoria, encara resta un pis desocupat. Si algú està
interessat, pot passar per les oficines municipals i us facilitaran el contacte amb la
Fundació Bisbe Lorenzana, que és qui ho gestiona.

WIFI MIERES
El servei de wifi de Mieres està pensat com un servei de connexió a internet per un ús
puntual i esporàdic, no per un ús diari i estable. Penseu que tothom ha de poder
disposar d’aquest servei i, per això, és important no fer-ne un sobreús.
Amb aquesta voluntat hem canviat la configuració del servei per tal que la connexió
(IP) sigui d’una hora com a màxim i a partir d’aquí s’hagi de tornar a accedir a la xarxa,
prioritzant els usuaris nous.
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CINC CÈNTIMS DE GRAFOLOGIA
Si vols descobrir més coses sobre la teva personalitat a través de la interpretació dels
teus escrits, t’animem que vinguis el divendres 28 de juliol a 2/8 del vespre, al Centre
Cívic de Mieres. El Club de Lectura organitza una xerrada sobre Grafologia a càrrec de
l’Alba Massanas.
Si voleu participar-hi, es recomana portar un escrit fet a casa, per a ús personal,
millor que no sigui copiat, però pot estar escrit en dies diferents.
Ha d’estar escrit:

En un full A4 o A5 (meitat d’un foli).

Escrit amb bolígraf tipus bic, de punta gruixuda.

Important una cara i mitja escrita, com a mínim i signat.

FESTES D’ESTIU 2017
Divendres 28 de juliol (Zona del pavelló)
A partir de les 18:00h Dia de la infància. Amb el mag Alouette i alguna sorpresa més!
Dissabte 5 d’agost
A les 17:30h a la Placica. Ludoteca Mòbil a càrrec de ProvocAccions.
A partir de les 21:00h a la Plaça Major. Sopar i cinema a la fresca. Hi haurà entrepans
i servei de bar.
Del 25 al 28 d’agost
Festa Major de Mieres
Dissabte 9 de setembre (Placica)
A partir de les 21:00h Sopar de cloenda d’estiu.
*En cas de pluja la ludoteca i l’òpera es faran al centre cívic i el cinema a la fresca al Pavelló.

VOLUNTARIAT A L’ESCOLA
Des de l’escola demanen voluntaris per fer diferents tasques durant el curs, com per
exemple, anar un cop per setmana o quinzenalment a llegir contes als infants, o tenir
cura de l’hort amb la mainada… Actualment ja hi ha una voluntària per
complementar l’àrea d’anglès i està funcionant molt bé!!
Si algú s’anima, que es posi en contacte amb l’escola a partir de l’1 de setembre.
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