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Benvolguts veïns i veïnes, aquest és el primer butlletí d'informació municipal que
hem editat des de l’equip de govern i que anireu rebent a casa vostra. Amb aquest
butlletí volem apropar la gestió de l'Ajuntament al poble i informar-vos de les
novetats i activitats, així com de les actuacions que es duguin a terme des de
l’Ajuntament.

Cada regidoria/comissió comptarà, a més del regidor, amb una altra persona (o
més) de suport i es pot dotar de diferents col·laboradors que vulguin participar en
tasques determinades. S’ha convidat als regidors de CiU a participar de les
comissions per tal de treballar conjuntament i n’estem esperant resposta.
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La Comissió de Benestar Social s’ocupa de les àrees de:

HORARIS DE L’AJUNTAMENT
Per tal de facilitar les trobades amb la gent del poble en aquests primers mesos de
funcionament del nou grup municipal a l’Ajuntament, l’horari de l’Ajuntament
serà el següent:

Enric

Dilluns
10-13 h

Dimarts

Dimecres
10-13 h

Dijous

Marta

11-13 h

Magda

18-20 h

Neus
Secretaria
(Anna)

Divendres

18-20 h
9-14 h

16-21 h

9-14 h

16-21 h

9-14 h

ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
Les regidories funcionaran com a comissions de treball, cada una de les quals
tindrà un/a responsable, que correspondrà amb el regidor/a. Les regidories o
comissions seran, doncs, les següents:
Regidoria

Responsable

Gestió i promoció econòmica i social

Enric Domènech

Cultura, educació i participació

Marta Sasanedas

Benestar social

Magda Reig

Urbanisme i medi ambient

Neus Casals

Per qualsevol qüestió que vulgueu formular caldrà que us adreceu al regidor/a
corresponent. Ho podeu fer concertant cita prèvia a l’Ajuntament, per telèfon
(972 68 01 84) o per correu electrònic:
•
•
•
•

Enric: edomenech@mieres.cat
Marta: msasanedas@mieres.cat
Magda: mreig@mieres.cat
Neus: ncasals@mieres.cat
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•
•

Serveis a les persones
Salut

La Comissió de Cultura, educació i participació s’ocupa de les àrees de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Educació
Patrimoni
Festes
Participació
Associacions
Esports
Noves tecnologies
Comunicació

La Comissió d’Urbanisme i medi ambient s’ocupa de les àrees:
•
•
•
•
•
•

Urbanisme
Medi ambient
Serveis públics
Infraestructures
Residus
Manteniment de parcs, jardins, fonts

La Comissió de Gestió i promoció econòmica i social s’ocupa de les àrees:
•
•
•
•
•
•
•

Alcaldia
Govern local
Pressupostos i tributs
Pagesia i ramaderia
Turisme
Comerç
Relacions exteriors

HORARIS DELS PROPERS PLENS
Durant aquest primer any, els plens es duran a terme mensualment i tindran lloc
els divendres a les 20.00 h.
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SOBRE LA GESTIÓ DEL CENTRE CÍVIC

PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE

Amb data 9 de juny de 2015, el senyor Xavier Gallofré va entrar una instància a
l’Ajuntament per informar que deixava de portar la gestió del bar del Centre Cívic
al·legant que era un compromís adquirit amb el senyor Josep Rovira. Donat que el
senyor Josep Rovira el dia 13 de juny va deixar de ser Alcalde, el senyor Xavier
Gallofré entén que el seu compromís queda finalitzat i que la gestió del bar depèn
del nou Ajuntament.

Amb aquest butlletí, us adjuntem un full informatiu amb les mesures que s'han de
prendre per evitar la propagació d’aquest mosquit. La forma més efectiva per
prevenir el mosquit tigre és no deixar-lo criar: hem d'evitar que criï a casa nostra.
A diferència dels altres mosquits, les larves poden créixer en petites reserves
d'aigua estancada.
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Amb aquest poc marge no hem pogut trobar una solució per tal de poder obrir i
donar servei al Centre Cívic els caps de setmana però estem treballant per a
resoldre la situació. Sentim les molèsties i esperem poder obrir de nou ben aviat.
En tot cas, el Centre Cívic continua disponible per a realitzar qualsevol activitat
que es desitgi, prèvia sol·licitud.

OBRES A LA ZONA DEL PAVELLÓ
S’han iniciat les obres de construcció del pàrquing d’autocaravanes proper al
pavelló que va aprovar l’anterior equip de govern. Està previst que les obres
finalitzin amb anterioritat al 16 de juliol. Pròximament se us informarà més
extensament del projecte.

REVETLLA DE SANT JOAN
El dimarts 23 de juny tindrà lloc la Revetlla de Sant Joan, diada nacional dels Països
Catalans, que organitza l’Ajuntament conjuntament amb la Comissió de Festes.
Aquest any se celebrarà a l’aparcament ja que el camp on normalment es feia la
foguera està sembrat amb blat i no s’hi pot fer foc.
La festa començarà a les 21 h amb un sopar comunitari. Hi haurà taules i cadires
per a tothom que hi vulgui assistir. Caldrà que cada persona es dugui el sopar així
com el plat, got i coberts. Hi haurà coca, moscatell i refrescos per a tothom. Cap a
2/4 d’11 s’encendrà la foguera amb la Flama del Canigó, que molt gentilment ens
faran arribar els Amics de la Serra de Finestres des d’Olot. I, a continuació,
gaudirem de música per ballar.
•
•
•

S’habilitarà una zona per tirar petards.
No es podrà aparcar a partir de les 18.00 h del dia 23 de juny.
En cas de pluja, el sopar quedarà anul·lat.

És important que seguiu aquests consells per tal d’evitar-ne l’expansió i minimitzar
el risc de picades, que són més doloroses que les del mosquit normal. A més,
aquests mosquits piquen durant tot el dia i no només a la vesprada i l’alba.

REVISTA DE L’ANIVERSARI DE L’ESCOLA
Amb motiu del 83è aniversari, l’Escola ha editat una revista, “La dama de la
Garrotxa 2.0”, on es recullen entrevistes i fotografies fetes pels actuals alumnes a
gent del poble de diferents edats, tots ells exalumnes, i que ens serveix per veure
l’evolució de l’escola al llarg dels anys. També hi trobem un recull de
documentació sobre la seva construcció així com un homenatge als primers
professors.
Si esteu interessats a aconseguir un exemplar de la revista, caldrà que us adreceu
a la mateixa escola on el podreu recollir de forma gratuïta.

ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES
Durant aquest estiu tenim una estudiant en pràctiques provinent de l’IES Garrotxa
que farà feines de jardineria i manteniment al poble.

INICI DEL CASAL D’ESTIU
Com cada any, a partir del dia 29, comença el Casal d’estiu a l’escola, organitzat
per l’AMiPA. Hi ha temps per inscriure’s fins al dia 25. Interessats, poseu-vos en
contacte amb l’AMiPA a través del correu amipaceipfinestres.mieres@gmail.com o
trucant al telèfon 622738571 o al 637205875.

PREMONITORA PEL CASAL D’ESTIU
Es necessita una premonitora pel casal d’estiu de Mieres. L’horari seria de 9,30 a
13,30 tres dies a la setmana, des del 29 de juny fins al 24 de juliol. Els dies de la
setmana i les condicions del premonitoratge s’acordaran en una reunió amb la
comissió del casal i la directora de les monitores. Per a més informació i/o
concertar una entrevista, truqueu al 622738571 o al 637205875 o envieu un
correu a amipaceipfinestres.mieres@gmail.com.
Últim dia per presentar-se: dijous 25 de juny.
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