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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

MODIFICACIÓ D’HORARIS I CALENDARI DE L’AJUNTAMENT
A partir d’aquest mes de desembre i en endavant, els horaris d’atenció al públic de
l’Ajuntament seran els següents:
 Dilluns, dimecres i divendres de 9:30h a 13:30h
 Dimarts i dijous de 17:00h a 21:00h
També podeu posar‐vos amb contacte a través del correu electrònic
amieres@mieres.cat o bé a través de la pàgina web (www.mieres.cat).
Degut a les vacances de Nadal l’Ajuntament romandrà tancat del 25 de desembre
al 5 de gener de 2018. Disculpeu les molèsties.

DATES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
El calendari acordat en la darrera reunió del Consell de Poble és el següent:
 20 de novembre al 8 de gener: presentació de les propostes.
 9 de gener al 16 de febrer: avaluació tècnica i econòmica de les propostes.
 23 de febrer: Consell de Poble per validar les propostes que se sotmetran a
votació.
 5 al 23 de març: campanya informativa sobre les propostes. Cada persona
rebrà, a casa, una carta informant de les diferents propostes i amb la
butlleta per poder anar a votar.
 31 de març (consulta popular), 3,4,5 i 6 d'abril: votació de les propostes (els
dies d’abril, a l’Ajuntament en horari de secretaria).
 6 d'abril: Consell de Poble per validar oficialment les propostes triades per la
votació popular.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
REFERENT A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DE CÀMPING EN SÒL NO
URBANITZABLE
L’Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació puntual núm. 4 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Mieres (POUM), referent a la regulació de l’ús
de càmpings en sòl no urbanitzable (SNU), segons projecte redactat per l’Àrea
d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa i amb l’informe de
sostenibilitat ambiental. El projecte s’ha basat en el treball realitzat durant mesos
per una comissió oberta de treball que ha establert les línies fonamentals de la
modificació.
S’ha obert un període d’informació pública durant quaranta‐cinc dies, als efectes
que totes aquelles persones interessades puguin consultar la documentació i
presentar al∙legacions, suggeriments i/o alternatives que considerin convenients.
Punt 11 del ple 3 de novembre, aprovat per majoria absoluta i 3 abstencions.
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ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE CAMINS PARTICULARS

L’AJUNTAMENT INFORMA

La convocatòria de subvencions de l’any 2017 destinada a finançar les despeses de
manteniment i arranjament de camins privats del municipi de Mieres ha finalitzat
amb èxit, ja que s’ha pogut atendre a totes les sol∙licituds per aquest any, amb un
import total de 3.500 €.
S’han presentat sol∙licituds per a l’arranjament dels camins de: Mas Collboni a Can
Quelet, Mas Collboni, la Muntada, el Pla de la Bassa, Mas Reixach, Mas Ferrermoner
i Can Roure.
CONCEPTE

IMPORT
SUBVENCIONABLE

IMPORT
SUBVENCIÓ

IMPORT A
JUSTIFICAR

Arranjament camí de Can Collboni
a Can Quelet

423,50 €

387,22 €

774,45 €

Arranjament camí de Can Collboni

229,00 €

209,38 €

418,77 €

Arranjament camí de la Muntada

886,75 €

810,79 €

1.621,58 €

Arranjament camí del Pla de la
Bassa

493,68 €

451,39 €

902,78 €

Arranjament camí de Mas Reixach

695,75 €

636,15 €

1.272,30 €

Arranjament camí de Ferrermoner

922,62 €

843,58 €

1.687,16 €

Arranjament camí de Can Roure

176,71 €

161,48 €

322,96 €

Punt 12 del ple del 3 de novembre, aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2018
El ple del passat mes de novembre van aprovar‐se per unanimitat les ordenances
fiscals. S’han mantingut totes les bonificacions d’anys anteriors i es mantenen els
principals impostos (IBI, Impost de vehicles, taxa d’escombraries, ...).
En l’apartat que fa referència a l’habitatge, en coherència amb la nostra intenció de
mobilitzar el mercat de lloguer per donar resposta a la demanda creixent del
municipi, seguirem aplicant bonificacions a aquells habitatges que es destinin a
Masoveria Urbana. Així mateix, seguim apostant per les energies renovables, per
l’aprofitament d’aigües pluvials i per un ús eficaç de l’aigua, i també se seguiran
aplicant bonificacions en aquest sentit.
Si us cal ampliar informació, podeu consultar la web de l’Ajuntament o adreçar‐vos
a les oficines municipals en horari d’atenció al públic.
Punt 13 del ple del 3 de novembre, aprovat per unanimitat.
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CALENDARI FISCAL 2018
IBI: de l’1 de juny al 31 de juliol. Fraccionat: 1 de juliol i 1 d’octubre.
Impost vehicles: del 15 de març al 15 de maig.
Taxes escombraries: del 15 d’abril al 15 de juny.

L’AJUNTAMENT INFORMA

IMPOST/TAXA

Període de
cobrança

Fracció del rebut
domiciliat

Tramitació

Import mínim

IAE

1 setembre – 31
ocutbre

IBI RÚSTICA

1 juny – 31 juliol

50% juliol
50% octubre

D’ofici

90 €

IBI URBANA

1 juny – 31 juliol

50% juliol
50% octubre

D’ofici

90 €

IVTM

15 de març – 15
de maig

50% abril
50% octubre

90 €

ESCOMBRARIES

15 de abril – 15
de juny

50% maig
50% octubre

90 €

Els rebuts domiciliats es podran pagar de forma fraccionada.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat es podrà aplicar a tots aquells rebuts de
quota tributària d’import igual o superior a 90 €. S’aplica automàticament en el cas
de l’IBI però en el cas de les altres taxes, caldrà sol∙licitar‐ho a l’Ajuntament.

APROVACIÓ CODI DE CONDUCTE DE CÀRRECS ELECTES
La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta dels alts càrrecs que
concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi
altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir‐los. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Mieres ha elaborat i aprovat el seu.
Aquest codi té dos objectius fonamentals:
∙ Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels càrrecs dels ens
locals i les normes de conducta que se’n deriven.
∙ Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una
millor actuació dels ens locals.
I estableix que les persones subjectes dins el seu àmbit d’aplicació han d’actuar, en
l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:
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∙ Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
∙ Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i
en benefici exclusiu dels interessos públics.
∙ Igualtat de tracte de totes les persones i la no‐discriminació per raons de
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
∙ Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.
∙ Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.
Punt 14 del ple del 3 de novembre, aprovat per unanimitat.

MOCIONS APROVADES




Moció de condemna de la violència dels cossos policials l’1 d’octubre.
Moció de declaració del senyor Enric Millo persona non grata.
Adhesió al manifest de condemna a les detencions de Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez.

OBRES AL CONTENIDOR DE RESTES DE PODA
Durant aquest mes de desembre s’estan realitzant obres a la zona del contenidor de
restes vegetals per tal d’ampliar‐lo i poder disposar d’un contenidor més gran. A
partir de gener ja estarà disponible el nou contenidor. Us preguem que disculpeu
les molèsties que s’han pogut ocasionar aquestes setmanes en no disposar del
servei. Era necessari adaptar la zona per tal d’encabir‐hi el nou contenidor, que a
partir d’ara es traslladarà a la planta de compostatge comarcal d’Olot, on serà
tractat per generar compost.

PRIMER ACORD DE CUSTÒDIA A MIERES PER A UN NOU ESPAI VERD
Us informem que hem començat les primeres actuacions de neteja i tala d’arbres de
la zona verda de darrere la fàbrica. A partir d’ara, com us vam informar al butlletí de
l’octubre, serà un nou espai municipal per gaudir‐lo tots gràcies a un acord de
custòdia entre el propietari i l’Ajuntament.
No obstant això, i després d’una primera actuació, se seguiran realitzant accions de
millora i manteniment de l’espai durant els pròxims mesos per tal de condicionar‐lo
i poder‐lo gaudir.
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CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL I RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 2018

Deixalleria mòbil
Recollida de voluminosos

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE
CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ DE DUES PLACES DE
NETEJADOR/A.
El mes de novembre es va jubilar la senyora Dolors Caulas del seu lloc de treball de
netejadora/agutzil (en règim de jornada parcial).
Actualment, també es compta amb una segona plaça de netejador/a a jornada
parcial coberta interinament per la senyora Julita Corominas.
Per tal de cobrir aquestes dues places de manera definitiva s’obrirà, properament,
un concurs públic.
Les jornades laborals de les referides places seran les següents:
 Netejador/a de les diferents dependències municipals, excepte l’escola CEIP

Finestres: 25 hores setmanals.
 Netejador/a de l’escola CEIP Finestres: 16 hores setmanals.

En el ple del mes de novembre van aprovar‐se inicialment les bases de selecció i la
convocatòria dels dos mencionats llocs de treball i ben aviat s’obrirà el procés
selectiu. Us informarem dels terminis de presentació de sol∙licituds un cop oberta la
convocatòria que serà durant el gener del 2018.

TRANSPORT ESCOLAR
Arran dels últims canvis en relació al transport escolar, des de l’Ajuntament volem
explicar‐vos‐en els motius i els avantatges que aquests canvis poden suposar per als
usuaris.
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Fins al moment, el transport escolar de secundària pels nostres alumnes de Mieres
funcionava de la següent manera:
‐ Alumnes d’ESO: Transport gratuït (per llei). La ruta tenia com a única
destinació l’Institut Montsacopa.
‐ Educació Post‐obligatòria (Batxillerat i cicles formatius): Podien utilitzar el
transport dels alumnes d’ESO, però només si hi havia places disponibles i
previ pagament.
‐ Ruta única: Mieres – El Sallent – Santa Pau – Olot (amb parades a Ca la
Guapa i Batet de la Serra).
Amb aquesta única ruta, els alumnes de Batxillerat i cicles formatius que no
tinguessin com a destinació l’Institut Montsacopa, no tenien possibilitat d’utilitzar el
transport escolar del municipi, encara que hi hagués places lliures. Davant
d’aquesta situació, l’Ajuntament de Mieres ha estat treballant molt temps per
trobar una solució a aquests alumnes. A Mieres creiem fermament que tothom té
dret a estudiar i que viure en un poble petit no pot suposar un impediment per fer‐
ho.
Així doncs, vam sol∙licitar reunir‐nos amb el Consell Comarcal de la Garrotxa,
administració que gestiona el transport escolar a la comarca, i , després d’exposar‐
los les nostres peticions i gràcies a la seva bona disposició, vam aconseguir, el mes
de setembre passat, establir una nova ruta que recull alumnes a Mieres i el Torn i té
com a destinació Olot. Aquesta ruta garanteix el transport a tots els alumnes,
independentment del centre olotí que triïn. Com que per llei els alumnes en
transport han d’anar acompanyats d’un monitor i són 8 els alumnes que actualment
utilitzen aquest servei, es feia necessari un vehicle amb un mínim de deu places (8
alumnes + 1 monitor + 1 conductor). Davant la impossibilitat de poder utilitzar un
vehicle tipus furgoneta, des del Consell Comarcal finalment se’ns va aconseguir un
autobús. Des de l’octubre, doncs, que funciona aquest nou autobús i ha estat fent
diverses proves per a garantir que els joves arribessin a les seves classes dins
l’horari previst. Després d’aquests dos mesos, us volem traslladar la nostra
satisfacció en relació a l’establiment d’aquesta nova ruta, que per a dos municipis
com Mieres i el Torn (St. Ferriol) és una molt bona notícia.
El preu del servei serà:
‐ ESO: Gratuït (tal com estableix la normativa).
‐ Educació post obligatòria (Batxillerat i cicles formatius): 4.98€/per dia.
A més, i per tal d’aprofitar aquest nou servei, des de l’Ajuntament hem sol∙licitat al
Consell Comarcal que qualsevol altra persona del municipi també pugui utilitzar‐lo.
D’aquesta manera, doncs, ben aviat tots els veïns i veïnes podran aprofitar el servei
diari (de dilluns a divendres en horari escolar) pagant el cost del transport regular.
Per finalitzar, volem destacar la tasca del Consell Comarcal de la Garrotxa per
millorar les condicions de transports a municipis com Mieres i agrair a totes les
famílies la confiança en aquest ajuntament.
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MASOVERIA URBANA
Tenim una possible casa de masoveria urbana a Mieres. Si esteu interessats a ser‐ne
masovers o voleu més informació sobre la masoveria urbana, veniu a registrar‐vos a
l'Ajuntament i us trucarem per fer una reunió personalitzada.

L’AJUNTAMENT INFORMA

AGENDA D’ACTIVITATS
MARATÓ
Dissabte 16 de desembre, de 16h a 20h, es farà una marató de jocs i un berenar
popular al centre cívic, per a recollir diners per a la Marató de TV3, que aquest any
destinarà els fons recaptats a impulsar la recerca i la sensibilització sobre les
malalties infeccioses. Us recordem que també podeu fer un donatiu a través del
següent compte corrent ES94 2100 0555 34 0202122222 o del telèfon 905 11 50 50.

TALLERS DEL CONSELL D’INFANTS
Els dies 28 i 29 de desembre, de 16 a 19h, al centre cívic, tindran lloc els tallers que
es varen decidir durant el consell d’infants. La fusió dels tres tallers, el de fusteria,
fang i slime, ens permetrà construir jocs gegants pel nostre poble!! Si hi esteu
interessats, us podeu inscriure a l’ajuntament fins al dia 19 de desembre.

TROBADA DE JOVES, PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Dia 27 de desembre, a les 19h, al Centre Cívic, es farà una trobada de joves per
plantejar propostes per als pressupostos participatius 2018.

TALLER GRAFITIS‐TROBADA DE JOVES
Els dies 12 i 13 de gener s’estan preparant uns tallers de Grafitis per a tots els joves
del Municipi. Us anirem informant a les cartelleres i al whats de Joves. Si algú s’hi
vol afegir, que enviï un correu a msasanedas@mieres.cat, amb el seu nom i telèfon.

TROBADA GENT GRAN, PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Dimecres 27 de desembre de 4 a 6 de la tarda al centre cívic. Parlarem dels
pressupostos participatius i d’altres temes que siguin del vostre interès o que us
preocupin. Podreu fer les vostres propostes i us explicarem com presentar‐les.
Quan acabem hi haurà un berenar per a tots els assistents.
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QUINA BENÈFICA DE NADAL EN BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA
PELS DRETS CIVILS
El dia 25 de desembre i l’1 de gener, a les 6 de la tarda, al centre cívic, ens trobarem
un any més a la tradicional Quina de Nadal. Enguany estarà organitzada i/o
col∙laboraran totes les associacions del poble, comerços i empreses vinculades al
municipi. Aquest any, davant la situació política i social que viu el nostre país, hem
considerat important que els beneficis es destinin als presos polítics catalans.
Moltes gràcies a tothom que d’una manera o altra participa i contribueix amb
aquesta aportació.

CAVALCADA DE REIS
Dijous 5 de gener, a les 2/4 de 8 del vespre, esperem l’arribada dels Tres Reis Mags
de l’Orient!
Ens trobarem tots a l’aparcament, de davant de Can Met, ja que els Reis vindran per
la carretera. Aquest serà el punt de partida de la RUA: seguirem el camí del 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!

MODIFICACIÓ HORARI ACTIVITATS A MIERES
Us tornem a adjuntar el quadre dels horaris i les activitats del municipi. S’ha afegit
una activitat més al centre cívic, Conversa en anglès (Montse 696336790), hi ha un
canvi d’horari de l’activitat d’informàtica i deures de memòria i ja ha començat
l’activitat del Parc de Salut, que finalment serà els dimarts al matí.
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