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GOVERNANÇA
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A CAMINS PRIVATS

L’AJUNTAMENT INFORMA

En el Ple del dia 30 de novembre es va aprovar concedir la subvenció destinada a
finançar les despeses de manteniment i arranjament de camins privats. Enguany, s’ha
pogut atorgar
torgar a tothom l’import sol·licitat:
Concepte

Sol·licitud

Import subvenció

Import a justificar

Arranjament camí del Pujol

1.000,00€

1.000,00€

2.000,00€

Arranjament camí de la Muntada

1.000,00€

1.000,00€

2.000,00€

Arranjament camí de Can Solà

108,90€

108,90€

217,80€

Arranjament camí Can Planella

794,06€

794,06€

1.588,12€
Punt del ple del 30 de novembre

SUSPENSIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM PER INCLOURE ÚS DE
CÀMPING
El 9 d’octubre de 2018 el Conseller de Territori i Sostenibilitat va decretar una
resolució per iniciar el procediment de formulació d’un Pla Director Urbanístic de les
activitats de càmping. Segons aquesta resolució, queden suspeses en tot el territori
català, la tramitació dels plans especials urbanístics que tinguin per finalitat la
implantació en sòl no urbanitzable d’una nova activitat de càmping o d’aparcament o
àrea d’acollida de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda.
Per aquest motiu, el ple municipal va acordar suspendre la tramitació de la modificació
puntual núm. 4 del POUM -aprovada
aprovada inicialment pel ple municipal en sessió del dia 3
de novembre de 2017, per tal d’admetre l’ús de càmping al municipimunicipi mentre duri la
vigència de la resolució. Entenem que el nou Pla Director podria entrar en conflicte
amb la modificació aprovada inicialment.
Punt del ple del 30 de novembre

ORDENANCES FISCALS
FISCA
S’han aprovat les ordenances fiscals del 2019 sense cap mena de modificació
respecte a les de l’any anterior. Només se n’ha ordenat la numeració i s’ha eliminat
una ordenança obsoleta.
Podeu consultar més informació sobre les principals ordenances fiscals, les possibles
bonificacions i terminis de sol·licitud al butlletí especial d’ordenances fiscals:
http://www.mieres.cat/media/sites/155/Butlleti
http://www.mieres.cat/media/sites/155/Butlleti-ordenances-fiscals
fiscals-municipals2018.pdf .

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

Punt del ple del 26 d’octubre

1

Desembre 2018 | Número 20

L’AJUNTAMENT INFORMA

CALENDARI FISCAL 2019

ESTAT DE LES OBRES AL CAMÍ VELL DE SANTA PAU
El dia 10 d’octubre es van iniciar les obres de la primera fase del camí vell de Santa Pau
(de la Casica fins a Collbahí), però el contractista no les ha pogut finalitzar (tot i tenir
fixat un termini màxim d’execució de 2 mesos) degut a les fortes i continuades pluges
del mesos d’ octubre i novembre de 2018. Per aquest motiu l’execució de la segona
fase (de Mieres fins a la Casica) es veurà afectada ja que no es pot iniciar
in
fins que no es
finalitzi la primera fase.
fase

CONSULTA POPULAR PER LA GESTIÓ DE L’AIGUA
S’està duent a terme la consulta popular per decidir el model de gestió del servei de
subministrament d’aigua municipal. A la finalització del tram de votació presencial i
han participat un total de 85 persones que correspon a una participació del 26.81 %.
Ara estem en fase de votació telemàtica fins diumenge dia 23 de desembre a les 24
hores.
Si encara no heu votat i voleu participar a la consulta ho podeu fer a través de la
plataforma Decidim (https://mieres-decidim.ddgi.cat/).
(
El dilluns dia 24 de desembre a les 5 de la tarda a l’ajuntament hi haurà el recompte de
vots. Ens agradaria que hi assistíssiu.
assi ssiu. A partir de llavors donarem a conèixer els
resultats definitius.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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PROCÉS PARTICIPATIU CAN MUSQUERA
MUSQU

L’AJUNTAMENT INFORMA

El procés participatiu de Can Musquera es va iniciar coincidint amb la Festa Major, amb
les visites guiades a la casa, on va participar 150 persones. Van venir després les dues
jornades de treball dels dies 20 i 27 d’octubre on tots els veïns que hi van
va participar
van poder opinar sobre els usos que havia de tenir Can Musquera. Van ser dues
jornades amb una alta participació (68 persones) i on les idees que van sortir van ser
molt coincidents.
Aquestes propostes d’usos van ser recollides per l’arquitecte
l’arquitecte encarregada de fer el
projecte d'adequació per tal d’aplicar-los
los a l’hora de fer els plànols.
El passat 15 de desembre es va fer la jornada de retorn, on l’arquitecte va exposar el
projecte resultant i amb quines fases es durà a terme.
La primera fasee d’obres serà la de reforçar els terres de les dues plantes superiors,
ignifugar (protecció de la fusta contra incendis), retirar les antigues escales i fer dos
lavabos: un a la planta baixa i un altre a la planta superior. La segona fase, però en
paral·lel
el a aquestes actuacions, consistirà a fer el nucli d’escales i l’ascensor. Les obres
de la segona fase s’han presentat a una subvenció Feder de fons europeus.
europeus

PRESENTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
El dissabte 12 de gener a les 17.30h es farà una assemblea oberta per presentar el
pressupost municipal del 2019 previ
vi a la seva aprovació per ple municipal per poder
recollir les aportacions i comentaris de tots els veïns i veïnes. Us hi esperem!

HORARIS DE L’AJUNTAMENT PER NADAL
Us informem que l’Ajuntament
ntament romandrà tancat del dia 24 de desembre al 6 de
gener,, ambdós inclosos. Disculpeu les molèsties.

CALENDARI DE PLENS 2019
Us informem que el calendari de plens per a l’any 2019 serà el següent:
•
•
•
•
•

25 de gener
22 de febrer
29 de març
26 d’abril
24 de maig

Us recordem
dem que els plens es celebren a la sala de plens de l’Ajuntament, els divendres
a les 19:30h,, i que són oberts a tothom i podeu intervenir en el torn de precs i
preguntes.

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

L’AJUNTAMENT INFORMA

Si rebeu notificacions del Cadastre passeu per l'Ajuntament i us ajudarem a
descarregar-les,
les, us informarem amb més detall sobre l'objecte de la notificació i us
assessorarem en cas de possibles al·legacions.

FUNERÀRIES
A petició d’alguns veïns del nostre municipi, preocupats per la
l despesa que suposa
aquest tema, i tenint en compte que hi han diferents ofertes, hem realitzat contactes
amb dues funeràries una de Banyoles (Mèmora) i una de Sta Pau (Funerària Serra, que
està amb conveni amb la funerària Besora d’Olot).
Desprès d’estudiar
diar i fer la comparativa de preus d’una i altra funerària en funció de la
informació que ens van fer arribar s’ha elaborat un document que podeu demanar a
les oficines de l’ajuntament. La comparativa està feta en base a un enterrament de
gama mitja/alta, però les dues funeràries ofereixen serveis molt més econòmics.

BARBACOA A LA ZONA DEL PAVELLÓ
La barbacoa de la zona del pavelló, fruit dels pressupostos participatius del 2017,
finalment ja està acabada i a punt per entrar en funcionament. Qualsevol que en vulgui
fer ús haurà de demanar la clau a l’Ajuntament i, un cop acabi, assegurar-se
assegurar de deixarho tot ben recollit i tancat i tornar la clau (a l’Ajuntament o a la bústia).

CITYPACK
Gràcies a la iniciativa d’uns veïns, s’estan fent els tràmits per disposar a Mieres d’un
servei gratuït de recollida de paqueteria. Properament rebreu informació sobre aquest
sistema i els seu funcionament.

ESTUDI D’HABITATGE COOPERATIU A MIERES
Un cop realitzat l’estudi d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que vam encarregar
e
a La
Dinamo (subvencionat per la Diputació de Girona), volem explicar-lo
explicar per tal de saber si
hi hauria gent interessada a engegar a Mieres un projecte d’aquest estil. Si algú de
vosaltres ja coneix el model o n’ha sentit a parlar i creu que podria
podri estar interessat,
que es posi en contacte amb la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient. Volem fer una
assemblea oberta per explicar-ho
explicar
i veure si pot donar fruits.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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US RECORDEM
CADIRA DE RODES DISPONIBLE

L’AJUNTAMENT INFORMA

Des de l'Ajuntament posem a disposició de tothom qui ho necessiti una cadira de rodes per
poder-la
la utilitzar de forma puntual sense cap cost per a l'usuari. Si la necessiteu, poseu-vos
poseu
en
contacte amb les oficines de l'Ajuntament o amb la infermera (dispensari local).

REGISTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de
Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions. Amb aquesta voluntat es va crear el
Registre de Participació Ciutadana per tal de que sigui el conjunt del poble els que
prenguem les decisions en política municipal.
Els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que formen part del Padró Municipal
d’habitants formen part del Registre de Participació Ciutadana de forma automàtica.
També podran formar part del Registre de Participació
Participació Ciutadana aquelles persones
majors de 16 anys que acreditin una vinculació amb el poble malgrat no formar part
del padró. Aquestes hauran de presentar la documentació necessària a l’Ajuntament
així com manifestar la voluntat de formar part d’aquest
d’aquest Registre.
A dia d’avui hi ha 317 persones inscrites al Registre de Participació Popular.

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

“ES FA SABER!” - SERVEI DE WHATSAPP MUNICIPAL
Més de 70 veïns i veïnes ja s’han apuntat al servei de whatsapp municipal “ES FA
SABER”
BER” per rebre informació sobre possibles situacions d’emergència al municipi o
altres notícies puntuals que puguin ser d’interès.
Si encara no us heu donat d’alta, us animem a fer-ho!
fer ho! Només heu d’enviar
d’
un
whatsapp al telèfon 638 836 715 enviant la paraula
la “ALTA” i el vostre nom i cognom.
cognom
Us aconsellem guardar el contacte amb el nom “ES FA SABER!”.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL - 2019

L’AJUNTAMENT INFORMA

Recordeu que:
- No es recolliran els materials de particulars procedents de desembaràs de locals,
cases o pisos, o de neteja d’aquests.
- Els materials recollits seran voluminosos de difícil transport pels particulars, com
poden ser mobles, electrodomèstics, trastam vell,
vell, entre d'altres. No es recolliran
materials petits, ni residus líquids, ni altres tipus de residus com ara runes o restes
vegetals. Tampoc es recolliran els residus especials domèstics (fluorescents,
pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis
olis minerals/vegetals, medicaments i
cosmètics, fitosanitaris...) que cal dur a la deixalleria mòbil.
- Els materials voluminosos s'hauran de dipositar la nit abans del dia de la recollida o
abans de les 8 del matí del mateix dia.
- Els dies festius no hi ha recollida.
- Cal assegurar el pas al contenidor de roba i al compostatge.

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

L’AJUNTAMENT INFORMA

QUINA SOLIDÀRIA 2018 - 2019
El dia 26 de desembre i l’1 de gener,, a partir de les 18:00 i fins les 21:00h, ens
trobarem al Centre Cívic a la tradicional
tradicional Quina de Nadal. Aquest any estarà organitzada
i/o col·laboraran totes les associacions del poble, comerços i empreses vinculades al
municipi.
Un any més, i davant la situació política i social que viu el nostre país, s’ha decidit
destinar tots els beneficis
ben
als presos polítics catalans,, a través d’un donatiu a
l’Associació Catalana pels Drets Civils.
Moltes gràcies a tothom que d’una manera o altra participa i contribueix amb aquesta
Quina solidària.

CAVALCADA DE REIS 2019
El dissabte 5 de gener,
gener a les 19:30h, esperem l’arribada dels Tres Reis Mags de l’Orient
a Mieres!
Ens trobarem tots a l’aparcament de davant de Cant Met ja que els Reis vindran per la
carretera amb la carrossa. Aquest serà el punt de partida de la cavalcada: seguirem el
camí dell riu, pujarem pel Curreró i baixarem per Can Caló. Pararem davant l’escola, on
cantarem nadales i, finalment, acompanyarem als Reis, a peu, fins a l’església. Us hi
esperem!

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