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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

RESULTATS REFERÈNDUM 1 D’OCTUBRE
El referèndum d’autodeterminació realitzat el passat 1 d’octubre va obtenir a Mieres
els següents resultats:
Vots emesos: 299
280 SÍ
6
NO
10 Blancs
3
Nuls
Amb motiu del cens universal, el total de vots emesos a Mieres va superar el nombre
de votants del nostre cens. A Mieres també van emetre el seu vot, gent d’altres
municipis, com ara Sabadell, LLagostera, Porqueres, Banyoles, Santa Pau, El Torn,
Hostalric…

JUTGE DE PAU
En el ple municipal del 28 d’abril punt núm. 8, es va portar a votació la ratificació del
resultat de la consulta popular convocada per escollir el jutge de pau d’entre els dos
candidats que s’havien presentat. Hi va participar el 45% dels ciutadans de Mieres
amb dret a vot i, segons el reglament de participació ciutadana, el resultat de les
consultes populars són d’aplicació directa sempre que la participació sigui com a
mínim el 25%.
En aquesta votació, en la que una regidora de l’equip de govern es va abstenir per
parentiu, els regidors de CIU van votar en contra i van impedir l’aprovació del punt
per majoria absoluta, necessària per llei per a nomenar un jutge de pau. Per aquest
motiu i davant la impossibilitat de desencallar el tema es va decidir trametre de nou
l’expedient a la Sala Superior del Tribunal de Justícia per tal que resolgués i procedís a
nomenar el jutge de pau.
Finalment, els membres de la Sala Superior del Tribunal de Justícia de Catalunya van
resoldre per unanimitat nomenar com a jutge titular la sra. Ester Nart Casals i com a
jutge substitut el sr. Isidre Vila.
Així doncs, la nova jutgessa de pau serà la sra. Ester Nart per un període de 4 anys i,
com que el substitut nomenat ha renunciat al càrrec, us informem que s’obre de nou
el període per a presentar-se per a cobrir aquesta plaça. Si hi ha alguna persona
interessada, pot presentar la seva sol·licitud a les oficines municipals abans del 16 de
novembre. Cal que sigui major d’edat i cal aportar la documentació següent: DNI o
fotocòpia compulsada; sol·licitud d’acord amb el formulari que l’Ajuntament posa a
disposició dels interessats; certificació o declaració jurada que no s’està en cap de les
causes d’incapacitat i una altra assegurant que no està afectat per cap de les
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incompatibilitats o prohibicions establertes a la LOPJ i, finalment, el currículum vitae
on s’especifiqui l’activitat que s’està desenvolupant en l’actualitat.
Volem agrair públicament al sr. Isidre Vila la tasca que ha desenvolupat durant tots
els anys que ha exercit com a jutge de pau del poble.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CONVENI DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
El senyor Andreu Riera i Oliu va oferir a l’ajuntament el terreny situat al darrere de la
fàbrica de làmpades i just al costat de l’aparcament municipal, per si crèiem
interessant poder-ne fer algun ús. Vam consultar amb el Sigma i es va optar per crear
un espai per a l’estudi i contemplació col·lectiva de l’ecologia i de les seves
comunitats herbàcies i faunístiques.
Atès que el propietari de les referides parcel·les, en vol conservar la titularitat, ha
acceptat que se signi un contracte de custòdia del territori amb l’Ajuntament, als
efectes que aquest pugui fer actuacions en el sentit indicat.
Atès també que la competència per a aprovar el conveni correspon al ple de
l’Ajuntament, en el proppassat ple del mes de setembre es va aprovar inicialment
l’esborrany de conveni de custòdia del territori entre l’Ajuntament de Mieres i el
senyor Andreu Riera Oliu respecte a l’esmentada finca . Així mateix també es va
aprovar sotmetre a informació pública l’anterior acord, per termini de vint dies,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al BOP de Girona i al tauler
d’edictes municipal, a l’objecte de possibles al·legacions, reclamacions o
suggeriments.
Punt del ple ordinari del mes de setembre, aprovat per unanimitat.
Punt del ple ordinari del 29 de setembre, aprovat per unanimitat.

FUNCIONARITZACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Aquest mes de setembre s’ha realitzat el concurs-oposició, torn reserva especial
(funcionarització), per a la provisió d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu,
subgrup C-2 (nivell de destí 15) de la plantilla del personal funcionari d’aquest
Ajuntament. En data 18 de setembre de 2017, es van realitzar les dites proves i el
tribunal qualificador, per unanimitat dels seus membres, va efectuar proposta de
nomenament a favor de l’aspirant Anna Puigvert Bonet per haver superat tots i
cadascun dels diferents exercicis del concurs oposició.
Per tot això, l’Ajuntament ha procedit a nomenar a la senyora Anna Puigvert Bonet
com a auxiliar administrativa d’aquest Ajuntament, en règim de funcionari de carrera,
d’acord amb la proposta efectuada per l’òrgan qualificador de les proves selectives
celebrades.
Punt del ple ordinari del 29 de setembre, aprovat per unanimitat.
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ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS

L’AJUNTAMENT INFORMA

Per aquest any, hi havia pressupostats 8.000 € per a les entitats del poble. Han
sol·licitat la subvenció 7 entitats i l'import total demanat és de 8.278,28 €. El
repartiment s’ha realitzat de la següent manera:

ENTITAT

CONCEPTE

IMPORT
SOL·LICITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

ADF de Mieres

Desbrossadora de braç

1.726,80 €

1.647,66 €

AMIPA CEIP Finestres

Material escolar, tallers i sortides

1.600,00 €

1.526,67 €

Assoc. Amics Serra de
Finestres i de l’entorn
de Mieres

Excursions, confecció/col·locació i
manteniment de rètols, col·laboració
en activitats del poble.

570,00 €

570,00 €

Assoc. Cultural La Fulla

Armilles reflectants i pica d’acer inox

520,65 €

520,65 €

Caçadors Vall de
Mieres

Adquisició remolc

1.021,50 €

1.021,50 €

Centre d’Estudis
Mierencs

Gravadora de veu i exposició de
fotografia

94,46 €

94,46 €

Manípul de Manaies i
Botxins de Mieres

Compra i manteniment material,
despeses organització processó dels
Dolors

2.744,87 €

2.619,06 €

Punt de ple ordinari del 29 de setembre, aprovat per unanimitat.

MODIFICACIÓ DE L’HORARI DELS PLENS MUNICIPALS
L’Ajuntament, a través d’un acord de ple, ha decidit modificar l’horari de les sessions
plenàries ordinàries per tal d’iniciar-les a les 19:30h a partir d’aquest mes d’octubre.
Així doncs, els plens ordinaris, que tenen lloc l’últim divendres de cada mes,
s’iniciaran a partir d’ara a les 19:30h. Recordeu que els plens són oberts a tothom i
que podeu intervenir a l’últim punt del ple, al torn de precs i preguntes.
Punt del ple ordinari del 29 de setembre, aprovat per unanimitat.
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MOCIONS APROVADES


L’AJUNTAMENT INFORMA





Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
Moció de condemna de la repressió estat.
Moció de suport a la signatura, per part de l’alcalde, de la “Declaració del món
local de l’1 de juliol de 2017”.
Moció d’adhesió al Correllengua 2017.

APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2018
El pròxim divendres 27 d’octubre a les 19:30h, a la sala de plens, tindrà lloc el ple
ordinari del mes d’octubre on s’aprovaran les ordenances fiscals pel 2017.
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per a la regulació de
les aportacions dels veïns i veïnes en forma d’impostos, taxes i preus públics: Impost
sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO), Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlues) i les taxes per a la gestió de residus, clavegueram i aigua, principalment.

CAMPANYA DE COMPOSTATGE COMUNITARI
Us heu fixat que a la zona de recollida de deixalles de l’aparcament, al Pujolet i a la
zona dels restaurants hi ha uns nous elements? Us heu preguntat que són o per a què
serveixen?
Doncs aquí teniu la resposta: es tracta d’un compostador comunitari per poder dur a
terme la recollida de fracció orgànica. Aquest nou model permet obtenir compost
amb molta més facilitat que els antics models. Té un funcionament senzill, no
produeix lixiviats (el suc derivat de la matèria orgànica en descomposició) i permet
substituir el penós remenat manual de les restes amb una senzilla maniobra de donar
la volta al contenidor amb una maneta. A més, en un temps d’entre 6-8 setmanes, se
n’obté el resultat.
S’ha iniciat aquesta prova pilot amb una campanya divulgativa porta a porta i el
dissabte dia 21 d’octubre es farà una xerrada informativa a les 17:30h a l’aparcament
municipal per a conèixer in situ el seu funcionament.

PROJECTE DE L’ESCOLA DE SENYALITZACIÓ DELS ARBRES DE MIERES
Des de l'Escola Finestres s'ha realitzat un projecte per a conèixer i senyalitzar alguns
dels arbres del poble. Durant el curs passat, els alumnes de tercer a sisè van realitzar
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un treball de camp per tal d'elaborar una fitxa explicativa de cada arbre. Un cop
finalitzat el treball, s'han instal·lat uns pals amb una placa de metacrilat, en una
vintena d'arbres del municipi, on hi figura el nom i un codi QR a través del qual es pot
accedir a les fitxes descriptives que han elaborat els alumnes. Podeu trobar aquesta
senyalització al carrer Can Caló, al pàrquing de l'Ajuntament, al passeig de terra de
vora la riera i també a l'altre costat de riera.
Des de l'Ajuntament, volem agrair públicament l'interès i la col·laboració de l'Escola
en participar activament en la preservació i difusió del patrimoni natural del nostre
poble.

REVISIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES
Tal com ens vam comprometre a l’inici de la legislatura, s’han iniciat els treballs de
revisió del POUM i, així mateix, del catàleg de masies.
És per això que es va comunicar a tots els propietaris de runes que no havien estat
incloses en l’anterior catàleg que presentessin la documentació requerida per tal
d’intentar justificar, davant la comissió d’urbanisme, la seva voluntat que siguin
considerades aptes per la seva rehabilitació i poder incloure-les, així, en l’esmentat
catàleg.

SUBVENCIONS PEL MANTENIMENT DE CAMINS PARTICULARS
Tal com ja s’ha informat en altres butlletins, s’ha obert la convocatòria de
subvencions/ajuts pel manteniment i millora dels camins particulars. S’ha informat
personalment a tots els possibles demandants dels terminis i les condicions per
demanar l’ajut i diversos veïns s’hi han acollit.

ESTAT DE LES ACTUACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
A continuació, us fem un breu resum de l’estat de les actuacions dels pressupostos
participatius:
Pressupostos participatius 2016
 Actuacions finalitzades: compra de jocs pel Centre Cívic; instal·lació d’una
barana a la plaça de l’església de Sant Pere, adequació d’una àrea de pícnic a
la zona del pavelló, renovació del parc infantil de l’aparcament municipal,
millora de l’escenari mòbil, construcció d’una pista de petanca a la zona del
Pujolet.
 Actuacions pendents: plantar arbres a la zona del riu del final del carrer nou i
a la Font de can Marcé, millorar la senyalització de la zona d’aparcament de
l’entrada poble, instal·lació de miralls al carrer de Can Caló, elaboració d’un
catàleg de patrimoni.
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Pressupostos participatius 2017
 Actuacions finalitzades: instal·lació d’un tendal al sorral de l’escola, compra
de dos focus, instal·lació d’una rampa d’skate i d’una barana a la zona del
pavelló, compra d’un Bigbag de sorra per poder fer la foguera de Sant Joan al
mig de l’aparcament municipal.
 Actuacions pendents: instal·lació d’una barana a la pujada de la Romeria,
adquisició de llibres d’història i cultura sobre Mieres pel Centre Cívic,
instal·lació de fotografies antigues a la sala de plens, instal·lació de bancs,
construcció d’una barbacoa a la zona de pícnic del pavelló, realització d’un
estudi del mur del cementiri.

ESTAT DE LES PROPOSTES PRESENTADES AL CONSELL D’INFANTS
Activitats Realitzades: Dia de la Infància i Mag Aulet
Activitats pendents:
 Cinema: es va proposar d’anar al Cinema d’Olot cap a la segona quinzena de
setembre, però estem esperant que hi hagi una pel·lícula infantil interessant a la
cartellera.
 Tallers: es faran a finals de desembre i principis de gener, aprofitant les vacances
de Nadal.

CONSELL DE POBLE: PRÒXIMES CONVOCATÒRIES
Divendres 27 d’octubre a les 20:00h: Consell de Poble on s’analitzarà el procés dels
pressupostos participatius dels anys anteriors (2016 i 2017) i s’acordarà la
metodologia i el calendari pels pressupostos participatius del 2018.
Divendres 24 de novembre a les 20:00h: Consell de Poble on es revisarà el
Reglament de Participació Popular de Mieres, es debatrà sobre una proposta de
Reglament per a la Gestió d’Espais i Material del municipi i s’exposarà breument la
proposta del pressupost municipal 2018.
Us recordem que el Consell de Poble, que és obert a tothom, està format per totes
les persones elegides com a membres del consistori, 1 representant de cada una de
les entitats de Mieres que estan inscrites al Registre Municipal d’associacions, el
jutge/sa de Pau i 2 representants del poble.
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ATENCIÓ

L’AJUNTAMENT INFORMA

AJUTS LEADER PER A LA CREACIÓ, AMPLIACIÓ I/O MILLORA DE
NEGOCIS
Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la
qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests
territoris. Estan adreçats a microempreses i PIMES i permeten obtenir fins a un 40%
de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de
negocis.
Actualment hi ha la convocatòria del 2017 oberta i el termini per a presentar les
sol·licituds s’acaba el pròxim 30 de novembre.
Si hi ha algú interessat, pot trobar tota la informació a www.adrinoc.cat (ajuts
LEADER).

MAL ESTAT DE LA PÈRGOLA EXTERIOR DEL PAVELLÓ
L’any 2006 es va instal·lar la pèrgola de fusta del pavelló dins del projecte
d’enjardinament de la zona esportiva. Des d’aleshores el manteniment que s’hi ha fet
ha sigut mínim i s’ha anat deteriorant fins al punt que actualment la fusta està
podrida.
S’està valorant quina intervenció fer-hi, però mentrestant, per qüestions de
seguretat, cal evitar fer-ne un mal ús: enfilar-s’hi, penjar-hi o recolzar-hi qualsevol
tipus d’objecte,…
Preventivament, és possible que delimitem tot el perímetre amb cinta, ja que ens
hem trobat que una biga s’ha tombat i d’altres s’han desplaçat a causa de la mainada
que s’hi enfila.
Us demanem si us plau que ho tingueu molt present i estigueu al cas, sobretot si hi
aneu amb la mainada.

NOVA CARTELLERA MUNICIPAL
S’ha instal·lat una nova cartellera municipal a la Plaça Major del poble per tal de
poder fer difusió de les activitats que es realitzen al municipi.
Com podreu observar, la cartellera està tancada. Estem buscant la millor solució per
facilitar que tothom hi pugui tenir accés però de moment, si voleu penjar-hi un
cartell, dipositeu-lo a la bústia de l’Ajuntament o a l’entrada de la porta de la casa
núm. 5 de la Plaça Major i nosaltres el penjarem.
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HORARIS I ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest curs continuem amb les activitats de dinamització que du a terme la Marta
Teixidor com a tècnica comunitària municipal. Seguim amb la tarda d’activitats
diverses al centre cívic, així com la d’informàtica i els deures del taller de memòria,
que passen a ser al matí. També es faran tallers i activitats puntuals que ja us anirem
anunciant.
Seguim també amb el taller de memòria un cop a la setmana a l’Ajuntament i, en
breu, podrem concretar els nous horaris del Parc de Salut.
Els horaris per aquest nou curs els trobareu al full adjunt.

HORARIS D’ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC / AJUNTAMENT / PAVELLÓ
Aquest curs continuen les activitats organitzades per diversos col·lectius del poble i
obertes a tothom. Si desitgeu participar en alguna activitat, poseu-vos en contacte
amb la persona responsable:
Bàsquet (activitat per adults). Persona de contacte: Naïm 607711470
Danses Tribals (activitat per adults). Persona de contacte: Eva 652537021
Patinatge (activitat en família). Persona de contacte: Albert 651165700
Ioga matí (activitat per adults). Persona de contacte: Susanna 600463289
Futbol (activitat per adults). Persona de contacte: Oliu 646166921
Salsa (nivell avançat).
Ioga tarda (activitat per adults). Persona de contacte: Ivanna 625855812
Estiraments (activitat per adults): Carina 679382827
Coral (activitat per adults): Marta 654220375
Trobareu els horaris de les activitats en el full adjunt.

8
Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat

Octubre 2017 | Número 15

AGENDA D’ACTIVITATS
XERRADA SOBRE ELS COMPOSTADORS COMUNITARIS - 21 d’octubre

L’AJUNTAMENT INFORMA

El pròxim dissabte 21 d’octubre a les 17:00h a l’aparcament municipal realitzarem
una xerrada informativa sobre el nou model de compostadors comunitaris que hem
instal·lat al municipi. La xerrada serà a càrrec d’un tècnic del SIGMA que ens
ensenyarà in situ el seu correcte funcionament.

XERRADA “TEULERIES I RAJOLERIES: L’OFICI DEL RAJOLER” - 28
d’octubre
El dissabte 28 d’octubre a les 18:30 al Centre Cívic tindrà lloc la xerrada a càrrec de
Josep Mates, mestre terrisser, que ens explicarà com era l’ofici del rajoler. Una
activitat ja desapareguda del nostre entorn, però força present en el passat amb
l’existència de les teuleries/rajoleries dels Saiols, del Verdeguer, del Canet, de Can
Bosc, de Pinsac i del Cal Tut, la darrera en deixar de funcionar. La xerrada,
organitzada pel Centre d’Estudis Mierencs i amb la col·laboració dels Amics de la
Serra de Finestres, és oberta a tothom.

CASTANYADA POPULAR - 4 de novembre
Torna la tardor i és temps de castanyes! El dissabte 4 de novembre a les cinc de la
tarda ens trobarem al pati de l’escola per celebrar, un any més, la castanyada
popular. També hi haurà l’exposició de bolets i el concurs de ratafia casolana, amb
participació oberta a tothom i premi a les tres millors ratafies. I, per descomptat,
castanyes per a tots els assistents. Veniu a fer caliu!
Organitza: Comissió de Festes, Amics de la Serra de Finestres i Ajuntament de Mieres.

MERCAT EXTRAORDINARI DE TARDOR - 4 de novembre
Els paradistes de Mieres ens tornen a oferir un mercat extraordinari que tindrà lloc el
dissabte 4 de novembre durant el matí al lloc habitual, davant l’escola.

32a FIRA DE L’INTERCANVI - 12 novembre
El segon diumenge de novembre, com ja és tradició, tindrà lloc la 32a Fira de
l’Intercanvi, la més antiga de tot Catalunya, organitzada per l’associació cultural la
Fulla. Aquest any serà el dia 12 de novembre a partir de les 9 del matí i fins a la tarda.
Recordeu que durant el dia de la Fira la circulació del municipi es veurà afectada, així
com l’aparcament en determinades zones del poble.
Des de La Fulla es convida a tothom a participar en la Fira i a col·laborar en el
muntatge de la infraestructura que tindrà lloc el dissabte 11 de novembre, durant el
matí, a l’aparcament municipal. També es vol agrair la col·laboració i paciència de
tots els veïns i veïnes del municipi al llarg de tots aquests anys.
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18:30h a 20:30h
Bàsquet

9h a 12h
Informàtica +
Deures memòria

DIMARTS

17:30h a 20h
Patinatge

16h a 17:30h
Danses tribals

16h a 18h
Activitats
diverses

DIMECRES

20:15h a 21:45h
Ioga*

19h a 20:30h
Ioga* o Salsa*

19h a 21h
Futbol

9:15h a 10:45h
Ioga

DIJOUS

*Salsa - cada 15 dies de 19h a 20h.
* Ioga - quan hi ha salsa, es fa de 20:15h a 21:45h, sinó de 19h a 20.30h.

DILLUNS

20h a 22:30h
Futbol

19:30h a 22h
Coral

18h a 19:30h
Estiraments

10h a 11h
Taller de memòria

DIVENDRES

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS A MIERES
DIUMENGE

CENTRE CÍVIC
PAVELLÓ
AJUNTAMENT

DISSABTE

