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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

RESULTAT CONSULTA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017
Els passats dies 15, 18, 19, 20 i 21 d’abril vam realitzar una consulta per tal de decidir
les inversions municipals d’aquest 2017. En total van votar 143 persones, un 47,66%
de les inscrites al Registre de Participació Ciutadana. D'aquests hi havia 4 vots nuls i 4
vots en blanc. El resultat de la consulta va ser el següent:
Lletra

Proposta

Import

Vots

C

Barana

1.500€

65

F

Ombra

5.500€

58

A

Focus

100€

55

K

Llibres

500€

50

H

Parc d'Skate

4.500€

46

D

Mur

10.000€

45

M

Fotografies antigues

300€

42

N

Bancs

3.500€

41

G

Barbacoa

2.500€

39

J

Aventura

4.500€

39

L

Foguera de Sant Joan

600€

34

E

Antilliscant

4.500€

31

B

Entrada aparcament

2.500€

30

I

Asfaltatge

10.000€

22

O

Paviment

10.000€

11

Les propostes que finalment van entrar i, per tant, s’executaran aquest 2017, les
trobareu al punt sobre el Consell de Poble (pàgina 5).

JUTGE DE PAU
Del 15 al 21 d’abril, es va realitzar també una consulta popular per tal d’escollir el
nou jutge de pau. En total van votar 135 persones (un 45% del cens) amb un total
131 vots vàlids, 2 vots en blanc i 2 vots nuls.
Els resultats van ser:
Ester Nart Casals: 72 vots.
Isidre Vila Sole: 59 vots.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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En el ple del dia 28 d’abril de 2017 es van ratificar els resultats de la consulta amb
els vots a favor dels 4 regidors de l’equip de govern i 3 vots en contra del grup
municipal de CIU.

L’AJUNTAMENT INFORMA

En tot aquest afer, l’equip de govern vol fer una sèrie de consideracions:
El 22 de gener de 2016 va tenir entrada al registre general de l’Ajuntament un
escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que requereix a l’Ajuntament que iniciï els tràmits administratius de
nomenament del Jutge/essa de Pau i el seu substitut, atès que va finalitzar el
període de quatre anys per al qual van ser nomenats.
D’acord amb el que disposa el Reglament 3/1995 dels jutges de pau,
l’Ajuntament va obrir una convocatòria pública mitjançant un edicte al BOP
(núm. 30 de 15.02.2016).
És el primer cop que aquesta convocatòria s’ha fet arribar directament a tots
els veïns i veïnes de Mieres a través del butlletí d’informació municipal núm. 6
de febrer de 2016, amb la finalitat d’obrir la convocatòria a tots els que
poguessin estar-hi interessats.
Durant el termini atorgat només es van presentar dos candidats. Davant de la
dificultat d’escollir un candidat es va decidir enviar la documentació a la Sala
de Justícia de Barcelona, perquè resolgués quin dels dos candidats ha de ser el
jutge de pau.
En el ple del 22 d’abril de 2016 s’aprova per majoria absoluta enviar la
documentació al TSJC perquè escullin ells qui ha de ser el jutge de pau (6 vots
a favor i una abstenció) (Ja que un dels candidats és familiar directe d’una
regidora, tant en la reunió informativa prèvia al Ple municipal, com en el
mateix ple, aquesta regidora va sortir de la sala i es va abstenir d’opinar i
votar.)
En el butlletí núm. 12 (febrer 2017) comuniquem a la població que la Sala
Superior del tribunal de Justícia ens remet la documentació sense cap
nomenament.
Com a equip de govern considerem que, arribats a aquest punt, sigui el poble
de Mieres qui esculli entre els dos candidats mitjançant Consulta Popular.
En el Ple del 10 de Març de 2017 es proposa realitzar l’esmentada consulta,
fent-la coincidir amb les votacions dels Pressupostos Participatius. La proposta
és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat:
• Vots a favor:
4 (CUP-PA)
• Abstencions:
2 (CIU)

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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En cap moment l’oposició es mostra contrària a la convocatòria de la consulta
popular.
Paral·lelament a tots aquests fets al ple de maig de 2016 s’aprova
definitivament el Reglament de Participació Popular (4 vots a favor CUP PA i 2
abstencions CIU).
Aquest reglament articula com realitzar una consulta i al punt 32 estableix que
“el resultat de la consulta ciutadana serà d’aplicació directa sempre que la
participació sigui com a mínim del 25% dels ciutadans majors de 16 anys…”.
En aquesta votació hi van participar 135 persones (un 45% del cens) amb un
total 131 vots vàlids, 2 vots en blanc i 2 vots nuls.
En el ple del 28 d’abril, punt núm. 8 de l’ordre del dia, es porta a votació la
ratificació del resultat de la consulta popular per el nomenament definitiu
del Jutge de Pau. Entenem com a equip de govern que la nostra obligació és
ratificar el resultat de la consulta popular.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROGRAMA DE MASOVERIA URBANA
Després d’haver superat el període d’al·legacions, ha quedat aprovat definitivament
el programa de masoveria urbana. Si qualsevol veí o veïna es vol acollir a aquest
programa, sigui com a arrendatari o arrendador, que es posi en contacte amb la
regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient o amb la secretaria.
Punt del ple ordinari del 28 d’abril, aprovat per majoria (quatre vots a favor i tres abstencions).

INVENTARI DE CAMINS
S’ha iniciat un estudi per tal d’inventariar els camins del municipi (d’amplada que
permeti el pas de vehicles) siguin d’ús públic o privat. Aquest estudi ens ha de
permetre establir i definir quins camins són d’ús i/o titularitat pública i quins són
privats i conèixer l’estat d’aquests.
L’inventari de camins també serà una eina útil per a les subvencions a camins
particulars que estan previstes per aquest 2017. Un cop finalitzat l’estudi i aprovades
les bases que regularan la subvenció, es podrà optar a una ajuda pel manteniment i
millora dels camins que duguin a masies habitades. En la subvenció es prioritzaran les
masies de primera residència.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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DECLARACIÓ D’INTERÈS PÚBLIC MUNICIPAL DE LES OBRES DE
MANTENIMENT DELS CAMINS PRIVATS
L’Ajuntament ha aprovat reconèixer i declarar d’interès públic municipal les obres
que tinguin per objecte el manteniment i arranjament dels camins privats que
condueixin a habitatges o activitats econòmiques de Mieres, als efectes de
reconèixer una bonificació del 95% de l’impost de construccions i obres.
La declaració d’interès públic es motiva pel fet de concórrer circumstàncies socials
que justifiquen atorgar aquesta bonificació a les actuacions de manteniment i
arranjament de camins, que malgrat ser de propietat privada, condueixen a llocs
susceptibles de ser habitats o a llocs on hi ha implantada legalment una activitat
econòmica. En ambdós casos es pretén promoure la millora de les condicions de vida
en el medi rural i el manteniment de les activitats que generen riquesa pel municipi.
L’atorgament de la bonificació s’haurà de realitzar sempre prèvia sol·licitud de
l’interessat i es reconeixerà en l’acte administratiu de concessió de la llicència
urbanística.
Punt del ple ordinari del 28 de desembre, aprovat per unanimitat.

ADHESIÓ AL MANIFEST “LA GARROTXA PEL SÍ”
L’Ajuntament de Mieres s’ha adherit al manifest “La Garrotxa pel Sí”. Aquest
manifest ens compromet amb el referèndum i a defensar un sí rotund a la
independència.
Punt del ple ordinari del 28 de desembre, aprovat per unanimitat.

REGULARITZACIÓ CADASTRAL
L’empresa encarregada de realitzar la regularització cadastral ordenada per la
Dirección General del Catastro ha començat a enviar les cartes informatives sobre els
resultats de la revisió. Tothom que la rebi i tingui dubtes pot demanar hora a
l’Ajuntament i se li oferirà suport administratiu i tècnic pel que necessiti, ja sigui per
resoldre dubtes com per tramitar les al·legacions.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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ACTUACIONS PAES 2016

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest passat mes de març es va efectuar una nova actuació d’eficiència energètica a
l’edifici de l’Ajuntament, que va consistir a substituir les làmpades incandescents que
encara quedaven per altres de més eficients, tipus LED. S’ha estimat que aquesta
actuació estalviarà uns 2.520 kWh, que suposarà una reducció d’1,19 tones de CO2 i
un estalvi d’uns 372,96 € anuals. L’actuació ha tingut un cost de 1.195,92 € i la
Diputació de Girona n’ha subvencionat 1.023,92 €.

CAMPANYA DE COMPOSTATGE
L’Ajuntament de Mieres juntament amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública
de la Garrotxa (SIGMA), volem iniciar una prova pilot per tal de reduir la fracció resta
donant sortida a la fracció orgànica. Com que no és econòmicament viable fer la
recollida selectiva de la fracció orgànica al municipi de Mieres, es farà una prova
instal·lant tres compostadors d’ús col·lectiu amb un sistema innovador que facilita
molt l’aprofitament de la matèria orgànica.
Un cop instal·lats els nous compostadors comunitaris s’organitzarà una jornada per
tal d’explicar-ne el funcionament. Us anirem informant.

CONSELL DE POBLE: divendres 28 d’abril
El passat 28 d’abril de 2017 es va dur a terme el Consell de Poble on es van aprovar
els resultats de la consulta dels pressupostos participatius. A partir dels resultats de la
consulta es van seleccionar les propostes seguint l’ordre de puntuació fins a assolir la
suma de 20.000 euros. En aquest procés es descarten aquelles propostes valorades
en una quantitat superior a la diferència entre 20.000 i el valor total de les propostes
seleccionades anteriorment. D’aquesta manera, doncs, van ser admeses les
propostes següents:
Proposta

Import

1

Barana

1.500€

2

Ombra

5.500€

3

Focus

100€

4

Llibres

500€

5

Parc d'Skate

6

Fotografies antigues

7

Bancs

3.500€

8

Barbacoa

2.500€

9

Foguera de Sant Joan

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Les propostes acceptades sumen un total de 19.000 euros. Al Consell de Poble es va
acordar per majoria absoluta destinar els 1.000 euros que resten fins als 20.000 (total
del pressupost participatiu) a fer un estudi de l’estat real del mur del cementiri.
D’aquesta manera es té en compte que era una proposta molt votada i malgrat ser
descartada perquè l’import era superior, es podrà valorar la urgència o no de
l’actuació i definir i quantificar quines actuacions s’haurien de realitzar a través d’un
estudi i projecte tècnic. En tot cas, si fos una actuació urgent, l’assumiria
l’Ajuntament com a despesa de manteniment i no com a part dels pressupostos
participatius.

ATENCIÓ
PISOS DE LA RECTORIA
Finalment s’han adjudicat tres dels pisos de la rectoria i en resta un en procés
d’adjudicar.
Agraïm a la Fundació Bisbe Tomàs de Lorenzana la rehabilitació de l’antiga Rectoria
que ha permès que Mieres disposi de quatre habitatges més de lloguer.

AIGUA
En relació a l’estat de l’aigua potable de Mieres, us informem del funcionament de
control de qualitat:
•

Periòdicament es realitzen les analítiques que exigeix la llei del pla de
vigilància (fa referència a les instal·lacions d'aigua tractada, no d'aigua de
pous).
• Cada 5 anys, es realitzen analítiques completes, que són les que contenen més
paràmetres. Justament al setembre del 2016 s’ha efectuat la darrera analítica
completa.
Pel que fa a l'aigua de tot Catalunya és generalment dura o molt dura, és a dir, que
conté molta "calç", encara que no sigui a temperatura elevada, i Mieres no és una
excepció.
Si algú està interessat a consultar el resultat de les analítiques, pot adreçar-se a
l’ajuntament en horaris d’oficina o a la web www.mieres.cat

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

L’AJUNTAMENT INFORMA

SERVEI DE WHATSAPP MUNICIPAL
S’ha creat un 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!”.

TRANSPORT A DEMANDA
A instàncies de l’Ajuntament, i a través del Consell Comarcal i de l’empresa de
transports TEISA, s’ha creat un servei de transport a demanda per poder anar a Olot
els dilluns (dia de mercat). Es tracta d’un servei complementari a les línies regulars i
que funciona com a transport a demanda des de l’estiu passat. Per tal d’accedir-hi,
cal fer una reserva prèvia abans dels divendres a les 17.00 hores trucant al telèfon
972 26 01 96. El cost del servei és d’1,70 euros per trajecte (Mieres - Santa Pau).
• Horaris de sortida: Mieres 9.15 hores. Arribada a Olot: 9.45 hores
• Horaris de tornada: Olot 13.15 hores. Arribada a Mieres: 13.45 hores

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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AGENDA D’ACTIVITATS
CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest any s’obre 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. 25, 26, 27 i 28
d’agost de 2017.
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).

PRESENTACIÓ PROJECTE “CANTUT: CANÇONS I MÚSIQUES DELS AVIS”.
El dissabte 13 de maig a les 17.00 h al Centre Cívic tindrà lloc la presentació del
projecte “Cantut: cançons i músiques dels avis”. L’acte comptarà amb la presència de
l’Albert Massip, músic i impulsor del projecte, que ens explicarà en què consisteix, i
l’acompanyament i actuació amb l’acordió a càrrec d’en Marc August Muntanya, que
ens musicarà algunes de les cançons que s’han recollit o que la gent vulgui cantar.
El projecte ‘Cançons i músiques dels avis’, nascut l’any 2012, es renova el 2016 per
seguir recollint i difonent el patrimoni musical de transmissió oral de les comarques
gironines. Sota el nom de 'Cantut. Cançons i músiques dels avis', hi trobareu un
projecte amb més d’un miler de cançons amoroses, picaresques, infantils, religioses,
històriques, de bressol, polítiques...
Si coneixeu cançons que cantàveu quan éreu petits i teniu ganes de compartir-les
perquè no es perdin us hi esperem!
Organitza: Centre d’Estudis Mierencs.

C-ACTIU: DINAMITZACIÓ DEL PARC DE SALUT
Us anunciem que a partir del 15 de maig, l'horari del Parc de Salut, serà els dilluns de
9 a 10 del matí.

CONSELL D’INFANTS
L’Ajuntament de Mieres, amb la col·laboració de l’Escola, ha impulsat un Consell
d’Infants, on poden participar tots els nens i nenes de 1r a 6è de primària. El consell
tindrà les següents funcions:

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Treballar els temes que proposin els infants o aquells que l'Ajuntament
proposi al consell.
Debatre i posar-se d'acord sobre les propostes relatives al tema que es
treballi.
Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes
estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb el poble.
Per aquest motiu el Ple municipal de l'Ajuntament de Mieres va aprovar atorgar per
aquest 2017 una quantitat de diners (1.000 euros) perquè els infants facin propostes i
decideixin en què volen que s'inverteixin a través del Consell d'Infants.
Durant el mes de maig es realitzaran dues sessions de treball amb els infants per
definir i escollir quines propostes volen realitzar.
Les propostes es presentaran per part d’uns representants del Consell d’Infants al
pròxim ple del dia 26 de maig a les 20.00 h a la sala de plens.

SESSIÓ DE MODELATGE
Activitat organitzada pel Club de Lectura on aprendrem a llegir millor amb la Mª
Carmen Paradas, professora de Literatura.
I què és el modelatge? És una tècnica d’interpretació/deducció que treballa i analitza
els processos mentals per una bona comprensió dels textos, literaris o no.
Ens trobarem al Centre Cívic el dissabte 27 de maig a les 19 hores.

MERCATS EXTRAORDINARIS
Mercat extraordinari del 27 DE MAIG
Per tenir salut, pren un bon batut!
Taller i tastets de batuts, en farem amb fruites i iogurts de la zona i descobrirem els
batuts verds desintoxicants, remineralitzants i depuratius.
A partir de les 11 h.
Preu simbòlic per cobrir despeses.
Mercat extraordinari del 17 DE JUNY
Comença la calor extrema, s'acaba l'escola aviat i… què millor que jugar amb l'aigua
per esbargir-nos?
Aquesta vegada però no serà una gimcana d'aigua com a tal, sinó que farem una
gimcana d'aigua... estalviant aigua! Vine a divertir-te i ajuda'ns a crear consciència!
A partir de les 11 h.
Preu simbòlic per cobrir despeses.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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DINAR DE LA VELLESA

L’AJUNTAMENT INFORMA

FESTA DE LA VELLESA. DIUMENGE 11 DE juny a les 11.30 h. MISSA SOLEMNE a
l'església de St. Pere. A les 14 h. DINAR D’HOMENATGE al Pavelló de Mieres.
MENÚ: arròs “mar i muntanya”, pollastre a la brasa i pastís de crema catalana. El
preu del tiquet inclou begudes, cava, cafès i raig de licor.
NENS fins a 10 anys: macarrons, escalopa de pollastre i gelat.
Preu tiquet: Adults: 13,20 € / Nens: 11,00 €
Majors de 65 anys empadronats al municipi, gratuït (inscripcions a l’Ajuntament, tel.
972680184).
A partir de les 4 de la tarda ACTUACIÓ MUSICAL de l’Esbart MARBOLENY, obert a
tots els veïns i veïnes del poble.

ASSEMBLEA OBERTA: 2 ANYS A L’AJUNTAMENT
El pròxim diumenge 18 de juny a les 18.00 h al Centre Cívic realitzarem una
assemblea oberta a tots els veïns i veïnes del municipi per tal de valorar
conjuntament aquests 2 anys al govern de l’Ajuntament.
Us animem a venir i participar-hi per conèixer la vostra opinió que és fonamental per
seguir tirant endavant aquest projecte.

REVETLLA DE SANT JOAN
Com cada any, el divendres 23 de juny celebrarem la revetlla de Sant Joan. Anirem a
buscar la Flama del Canigó que ens arribarà des d’Olot en bicicleta. Farem parada
al Torn, on tothom qui vulgui pot venir i acompanyar-la fins a Mieres. Soparem tots
junts a la fresca i a les 11 del vespre encendrem la Foguera. Us esperem a tots i a
totes davant de l’Ajuntament a partir de 2/4 de 9 del vespre per celebrar junts el
solstici d’estiu.

SORTIDA CULTURAL: EXCURSIÓ AL SANTUARI DE NÚRIA
El dia 30 de juny anirem plegats amb els veïns de Sant Miquel a visitar la Mare de
Déu de Núria. Pujarem amb el cremallera i qui vulgui emocions més fortes, podrà
pujar al Telecabina!!! Després dinarem al restaurant “Els Caçadors” de Ribes de
Fresser.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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L’Ajuntament assumirà el cost del transport i visita a Núria (autocar i cremallera) i el
dinar anirà a càrrec de cada persona (cost aproximat 18 €). Caldrà que us inscriviu
prèviament a l’Ajuntament abans del dia 23 de juny.

L’AJUNTAMENT INFORMA

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA 2017
Ja fa dies que es va obrir el període per enviar les vostres fotografies i poder
participar en l’exposició que es fa durant la Festa Major de Mieres. El termini per
enviar les fotografies és el 30 de juny. El dia de la inauguració es farà un sorteig entre
els participants. Més informació a la pàgina web www.mieres.cat

CASAL D’ESTIU DE L’ESCOLA FINESTRES DE MIERES.
El casal de Mieres ja és a tocar, heu vist els senyals de fum?! Ens informen que aquest
any les dates seran del 3 al 28 de juliol, i que tindrem la visita d’indis americans.
Per apropar-nos-hi farem tallers de creació de material, activitats per conèixer els
seus costums, sortides per l’entorn, gimcanes, tallers de cuina. També anirem un dia
a la setmana a la piscina i un dia al riu, i els dies que ens quedem a l’escola farem
sessions de jocs d’aigua per refrescar-nos.
Els preus d’aquest any seran: 10 € per un dia i 100 € per 20 dies (pels membres de
l’AMIPA); 12 € per un dia i 120 € els 20 dies (pels que no són membres de l’AMIPA).
L’acampada: té un preu entre 8 i 14 € (membres AMIPA) i entre 10 i 16 € (no
membres AMIPA). Els preus depenen dels dies que vingueu al casal: com més dies
vingueu, més econòmica surtirà l’acampada).
Horari del casal: de 9.30 a 13.30 de dilluns a divendres. Us hi esperem!!!!!
Per a més informació: enviar un correu electrònic a casalmieres@gmail.com o trucar
al 629658195 o al 622738571.
Organitza: Comissió del Casal de l’AMIPA de l’Escola Finestres.

BRIGADES JOVES
Aquest estiu, i un cop convocats els joves a participar en un debat sobre què tenien
ganes de fer aquest mes de juliol a Mieres, estem elaborant una proposta per
organitzar diferents activitats. Tan bon punt estigui acabada us la farem arribar!!!
La franja d’edats anirà entre els 12 (que hagin cursat 1r. ESO) i els 17 anys.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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CASICA COOL ART 2017

L’AJUNTAMENT INFORMA

El dissabte 8 de juliol tindrà lloc una nova edició de la jornada solidària Casica Cool
Art 2017. Aquest any amb algunes novetats i amb moltíssimes ganes de, entre tots,
presentar el millor art en aquesta fantàstica masia i centre de psicologia i salut.
Casica Cool Art vol ser la unió de l’art, l’amistat i la solidaritat en una jornada
completa.
Organitza: Casica de l’Obrador.

LICEU A LA FRESCA: divendres 21 de juliol
Un cop viscuda l’experiència de poder gaudir d’una òpera com “La Boheme” sota les
estrelles, tenim ganes de repetir. Aquest cop amb “Il Trovatore” de G. Verdi. Més
endavant us farem arribar el lloc i els horaris, però ja us podeu reservar el dissabte 21
de juliol per viure una nit màgica de Liceu a la Fresca.

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

12

