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La regularització cadastral no implica una nova revisió de valors cadastrals: els
immobles regularitzats es valoren amb ponència vigent i el procediment no afecta
la resta d’immobles que tributen correctament.

GOVERNANÇA

El passat dia 20 de desembre es va fer la votació per tal de decidir si volem
modificar el nostre POUM per permetre càmpings a Mieres. El resultat de la
consulta va ser el següent:
Participació: 127 persones, 47,03% respecte de 270 persones censades (a partir
dels 16 anys).

L’AJUNTAMENT INFORMA
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VOLEM CÀMPINGS A MIERES?

Vots a favor: 67 (52,75%).
Vots en contra: 55 (43,31%)
Vots en blanc: 5 (3,94%)
En el darrer butlletí (número especial dedicat al tema de la consulta) dèiem que el
resultat seria d’aplicació directa si la participació era com a mínim del 50% i que
hauria de ser pres en consideració en cas de no arribar-hi. En aquest sentit, doncs,
respectarem la voluntat dels veïns i veïnes i iniciarem la modificació però intentant
tenir en compte les diferents sensibilitats i treballant molt bé les acotacions (ja
que els vots en contra també van ser nombrosos).
Per tal de començar, doncs, a treballar-ho es crearà una Comissió específica
oberta a tothom que vulgui participar-hi. Si teniu ganes de col·laborar, podeu
posar-vos en contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic:
ncasals@mieres.cat (Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient).

PRÒXIMA REGULARITZACIÓ CADASTRAL
L’Ajuntament de Mieres us informa que el nostre municipi, així com bona part dels
de la província de Girona, ha estat inclòs en la resolució de caràcter obligatori de
la Direcció General del Cadastre per a l’aplicació del procediment de regularització
cadastral d’aquest 2016.
La seva finalitat és incorporar al Cadastre tots els béns immobles omesos o que
estiguin inscrits de forma incorrecta o incompleta en el Cadastre per
incompliment de l’obligació de declarar, de manera que la tributació d’aquests
immobles sigui la que els correspon d’acord amb la realitat. Poden ser objecte de
regularització els supòsits d’obra nova, rehabilitació, reforma, ampliació, piscines,
canvis d’ús i declaracions extemporànies que es presentin en aquest període.
Els padrons cadastrals recolliran els immobles regularitzats amb el seu valor
corresponent a fi que l’ajuntament gestioni l’IBI i liquidi les quotes corresponents
als endarreriments per exercicis no prescrits.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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El procediment de regularització es desenvolupa directament per la Direcció
General del Cadastre. No s’exigeix cap participació per part de l’ajuntament en els
seus costos, ni en les actuacions vinculades. El procediment només implica un cost
pel ciutadà que hagi de tramitar la regularització d’algun immoble (60 euros per
immoble regularitzat).

ORDENANÇA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
L’actual Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres publicada el 1997 ha
esdevingut inaplicable, ja que s’ha d’adaptar a les normatives aprovades els últims
anys. Així doncs, la nova Ordenança implicarà que a partir d’ara, juntament amb la
llicència urbanística, calgui abonar una quantitat com a fiança que es retornarà un
cop s’hagi justificat que els residus de la construcció s’han tractat correctament.
Punt del ple ordinari del dia 27 de novembre, aprovat per unanimitat.

CONVENI DE CESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL CENTRE CÍVIC
Es va aprovar la proposta presentada per l’Associació pel Centre Cívic per tal
d’obrir unes hores el Centre Cívic els caps de setmana, amb la intenció que
segueixi essent un espai de trobada i de realització d’activitats pels veïns i veïnes
de Mieres.
Punt del ple ordinari del dia 27 de novembre, aprovat per unanimitat.

SOLIDARITAT AMB ELS CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS
Els campaments de refugiats sahrauís han patit l’efecte de pluges torrencials que
han causat grans inundacions i destrosses amb la consegüent pèrdua d’habitatges,
aliments i equipaments.
Des de l’Ajuntament volem reiterar un cop més el nostre suport a una solució del
conflicte basada en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí i
reclamem a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català
de Cooperació que ajudin a socórrer a les víctimes i a reconstruir els campaments
de refugiats que pateixen actualment una situació extrema. Es farà una aportació
d’emergència a la campanya promoguda pel moviment solidari de Catalunya que,
junt amb totes les aportacions recollides, es transferirà directament a la Mitja
Lluna Roja Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població
afectada.
Punt del ple ordinari del dia 27 de novembre, aprovat per unanimitat.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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SUPORT A LA MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DAVANT LA
RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL 2014

Es valorarà que sigui una persona arrelada al poble, que conegui la seva gent i de
caràcter conciliador.

Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de muntanya abasten 352
municipis de Catalunya, entre els quals la quasi totalitat dels municipis de la
Garrotxa. Des del Consistori instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a
modificar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, pel període
2014-2020, per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions
compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les
de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del
suport en aquestes mesures els pròxims anys.

La documentació a aportar serà la següent:

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Punt del ple ordinari del dia 27 de novembre, aprovat per unanimitat.

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
Des del món municipal volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana en aquest sentit. Per tot
això volem manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Mieres a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de
2015.
Punt del ple ordinari del dia 27 de novembre, aprovat per unanimitat.

ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA
L’Ajuntament de Mieres s’ha adherit a la Xarxa de Municipis per a l’Economia
Social i Solidària. L’Ajuntament manifesta d’aquesta manera la voluntat de
contribuir al creixement de l’economia social i solidària, compartint línies de
treball, bones pràctiques, reflexions i recursos. L’organització de la pròxima
trobada d’aquests municipis correspon a l’Ajuntament de Badalona.
Punt del ple ordinari del dia 30 d’octubre, aprovat per unanimitat.

RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU
Aquest any toca renovar el càrrec de Jutge de Pau, tant del titular com del
substitut, per tant s’obrirà un període, de 20 dies després de la publicació al BOP
de Girona, per tal que qui ho vulgui pugui presentar la seva sol·licitud a aquest
Ajuntament (l’edicte es posarà al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament). El
càrrec de Jutge de Pau es renova cada quatre anys i la seva elecció correspon al
Ple de la Corporació de l’Ajuntament.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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1) Sol·licitud d’acord amb el formulari que l’Ajuntament posa a disposició dels
interessats, que incorpora una declaració jurada de no estar afectat per cap de les
causes d’incapacitat i d’incompatibilitats o prohibicions que estableix la LOPJ.
2) DNI o fotocòpia compulsada.
3) Currículum vitae on s’especifiqui l’activitat que s’està desenvolupant en
l’actualitat.
Punt del ple ordinari del dia 29 de gener, aprovat per unanimitat.

PASSATGE I CAMÍ A LA FONT DE CAN BATLLE
El novembre de 2015 el Ple va acordar la compareixença de l’Ajuntament de
Mieres davant del Contenciós Administratiu número 3 de Girona com a part
demandada en el recurs contenciós-administratiu número 377/2015 contra
l’acord de desestimació presumpta de la reclamació referent a la titularitat pública
del camí que anava del carrer de can Caló a l’antiga Font de can Batlle.
Aquest contenciós té el seu origen l’any 2006, quan es va presentar un escrit a
l’Ajuntament on es demanava “que es mantingui el passatge públic que ha existit
des de temps immemorials entre el número 41 i 43 del carrer de Can Caló i que
comunica amb els camps existents entre aquest carrer i el camí de Can Griver fins
a la Font de Can Batlle”. Fins el dia d’avui, ni l’antic Ajuntament ni l’actual ha
procedit a inscriure el camí a l’inventari municipal de béns ni ha procedit a
recuperar-lo atès que a la vista de la documentació no resulta concloent ni la seva
naturalesa jurídica, ni la seva existència en tot el tram i amplada reivindicat. El
secretari de la corporació considera que l’Ajuntament ha de comparèixer en el
procediment judicial com a part demandada, però que no obstant això, a fi de
determinar i clarificar la naturalesa jurídica del bé, és necessari que l’Ajuntament
obri una investigació sobre la titularitat del camí.
Així doncs, s’obra un termini de dos mesos perquè els veïns interessats puguin
presentar les al·legacions que estimin oportunes acompanyant tots els documents
en què fonamentin les mateixes.
Punt del ple ordinari del dia 29 de gener, aprovat per unanimitat.

A.D.F. ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
Per tal de reactivar l’Associació de Defensa Forestal de Mieres es va realitzar una
reunió amb la Junta de l’ADF de Mieres (4 desembre 2015) i una assemblea
general de socis de l’ADF (12 desembre 2015), i es va acordar que es faria una
revisió dels Estatuts, a fi i efecte d’adaptar-los als nous temps i poder incloure la
figura del Voluntari, i que es renovaria la junta.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Un cop feta la primera revisió dels estatuts per part de l’equip de govern (amb
l’assessorament de la federació d’Adf Gavarres i Garrotxa), convoquem als
membres de l’antiga Junta, als socis i als voluntaris el pròxim dissabte dia 20 de
febrer a l’Ajuntament a les 18 hores per revisar aquesta adequació dels estatuts i
per fer una nova proposta de Junta directiva. Aquests acords s’hauran de ratificar
en Assemblea General Extraordinària que es convocarà a posteriori.

ASSEMBLEA/TROBADA AMB ELS JOVES
Per tal de poder conèixer de primera mà les necessitats dels i les joves de Mieres
d’entre 12 i 25 anys, el dissabte 12 de desembre va tenir lloc la primera trobada de
joves i aquestes són les demandes que ens van plantejar:

Impost/taxa

Període de
cobrança

Fracció del rebut
domiciliat

Tramitació

Import
mínim

IAE

1 setembre 31 octubre

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 març - 15 maig

50% abril
50% octubre

(*)

90 €

ESCOMBRARIES

15 abril - 15 juny

50% maig
50% octubre

(*)

90 €

L’AJUNTAMENT INFORMA
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CALENDARI FISCAL 2016

(*) caldrà sol·licitar el fraccionament a l’Ajuntament abans del 01/03/2016.

CALENDARI DE PLENS
El proper ple se celebrarà el dia 4 de març, a les vuit del vespre a la Sala de Plens
de l’Ajuntament. El calendari de plens ordinaris d’aquest any 2016 serà el següent:
- 4 de març
- 29 d’abril
- 27 de maig

- 1 de juliol
- 30 d’agost
- 30 de setembre

- 28 d’octubre
- 25 de novembre
- 23 de desembre

NOVES PROPOSTES
NOM PER LA REVISTA MUNICIPAL
Després de la votació popular, de les dues opcions de noms per la revista
municipal “Vall de Mieres” i “Roca de Migdia”, els habitants de Mieres han triat el
nom de “Roca de Migdia”. S’agraeix la col·laboració de les persones que han
participat en la votació.
Qui estigui interessat a participar en el proper número de la revista pot adreçar-se
a: revistamieres@gmail.com

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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“ESPAI JOVE: Tot i que ja va quedar clar que poden fer ús del Centre Cívic com a
punt de trobada, per fer activitats, veure pel·lícules... ells voldrien un local propi
per fer activitats com trobades, sopars i festes. És per això que es fa una crida a
tot el poble per tal de veure si hi ha algun local en desús que poguessin utilitzar.
ACTIVITATS DE LLEURE EN GENERAL I ALTRES: Excursions, rutes, recuperació de
camins i fonts (demanarem ajuda a Amics de la Serra de Finestres), activitats
especials els caps de setmana (equitació, activitats amb els nens petits del poble)
tallers, i cinema. Moltes d’aquestes activitats s’intentaran coordinar amb l’ajuda
de la dinamitzadora.
CINEMA: demanen un espai on poder veure pel·lícules. Es proposa que es podria
fer un cicle de pel·lícules destinat als joves i passar-ne una cada x temps, al centre
cívic.
ESPAI PER ESTUDIAR: troben interessant
PISCINA: Alguns participants del grup insisteixen en la necessitat d'una piscina. Es
parla de demanar l'ús de les instal·lacions d'alguna casa de colònies que sigui
propera al poble, però queden pendents temes com la seguretat i el preu de
l'activitat.
SKATEPARK: Els hi agradaria tenir un espai per poder anar a jugar amb l’skate.
AMPLIAR L'ESPAI DE JOC: amb més gronxadors i una altra taula de ping-pong.”
FESTA MAJOR: Se'ls hi ofereix la possibilitat de formar part de la Comissió de
Festes, no només per preparar una activitat, sinó per implicar-se en l'organització
de la Festa Major.
BRIGADA JOVE: Aquest estiu s’organitzaran unes brigades per a joves, a Mieres, on
es combinaran activitats de lleure i jornades de treball.
Si esteu interessats a rebre informació sobre les activitats que s’aniran fent,
destinades als joves, envieu un correu a la dinamitzadora mnburgales@gmail.com

TALLER DE MEMÒRIA
Cada divendres de 10 a 11 del matí, ens trobem a la Sala de Plens de l’Ajuntament
per fer el Taller de Memòria, us animem a participar-hi!!!
I si voleu fer els “deures” de manera conjunta, ens trobem els dimecres de 5 a 6.30
al Centre Cívic i, a més a més, aprofitem per fer alguna partideta...

L’HORA DEL CONTE
Cada dimarts de 5.30 a 6.30 al Centre Cívic. Animeu-vos a venir a escoltar contes!!!
Es prega que els nens més petits de 7 anys estiguin acompanyats pels pares.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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BORSA DE PROFESSIONALS DE MIERES I ENTORN
Per tal de conèixer els recursos humans que tenim al poble i per poder prioritzar al
màxim que les persones que portin a terme les feines que vagin sorgint a Mieres,
siguin mierenques o dels voltants, seria interessant que tothom que té un ofici o
una empresa que pugui donar servei al poble faci arribar la seva carta de serveis a
l’Ajuntament o al correu amieres@mieres.cat. per tal de poder-los tenir en
compte a l’hora de buscar pressupostos quan surtin feines concretes.

Aquest any el Club de Lectura de Mieres torna a organitzar aquest recull literari
que s’organitza per quart any consecutiu. El principal objectiu és compartir el gust
per l’escriptura i fomentar la lectura al nostre municipi.
El recull és obert a persones de totes les edats. Els treballs literaris es poden deixar
a la bústia de l’escola de Mieres o bé en el Centre Cívic en horari de biblioteca,
abans del dia 13 d’abril. També els podeu enviar per correu electrònic a les
següents adreces: tdannam@gmail.com

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

IV MOSTRA LITERÀRIA DE MIERES

DOCUMENTAL “MIERES NATURA I CULTURA”
Podeu anar a recollir aquest documental en format DVD a l’Ajuntament en horari
d’oficina.

US RECORDEM
MIERES COMPARTEIX
Us recordem que s'ha creat un grup de WhatsApp, administrat per la Magda
Casellas, on tothom que vulgui s’hi pot apuntar per aprofitar els desplaçaments. La
idea és que s'hi apunti tant la gent que es desplaça habitualment en vehicle i
estigui disposada a compartir, com la gent que no disposa de cotxe i necessiti
aquest servei. Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a la Magda
(calsabater@gmail.com) amb el vostre nom i número de mòbil, i us afegirà al grup.
Recordem als usuaris que la demanda l’heu de fer al grup però les respostes cal
enviar-les exclusivament a la persona interessada.

GOSSOS DESCONTROLATS PELS CARRERS DE MIERES
Encara es detecta que hi ha gossos que es troben pels carrers i espais públics en
absència del seu propietari. Es recorda que els propietaris de gossos han de vetllar
per tal que aquests no es passegin lliurement pel municipi i que seran
responsables dels danys o prejudicis que els gossos puguin ocasionar. Amb
voluntat per part de tots plegats podem contribuir a la bona convivència ciutadana.

WEB DE L’AJUNTAMENT
En aquesta web: www.mieres.cat hi trobareu informació sobre el funcionament
de l’ajuntament, decisions preses pel consistori, actes dels plens, edictes... Així
com de les diverses activitats que es fan al poble i les notícies més recents. Per
exemple, des del web podreu visionar el documental “Mieres Natura i Cultura”.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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QUE ÉS EL 112?
El telèfon 112 dóna resposta a qualsevol situació d’emergència. És un servei
gratuït les 24 h del dia, els 365 dies de l’any.
Si teniu una emergència: truca al 112 i dóna una informació correcta a l’operadora:
• Digues el teu nom complet, telèfon on ets i què passa.
• Respon les preguntes que et facin i segueix les indicacions de l’operador.
• No pengis fins que no t’ho diguin.

DEIXALLERIA MÒBIL COMARCAL - CALENDARI 2016
18 i 19 de gener; 14 i 15 de març; 23 i 24 de maig; 18 i 19 de juliol; 19 i 20 de
setembre; 14 i 15 de novembre.
La deixalleria mòbil s’instal·larà durant dos dies a l’APARCAMENT MUNICIPAL. A la
deixalleria mòbil hi podem portar: bateries, fluorescents, piles, aerosols, olis
vegetals, pintures, olis minerals, radiografies, dissolvents, tòners, tèxtils, sabates,
ferralla i ferralla electrònica.

CALENDARI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 2016
7 i 21 de gener; 4 i 18 de febrer; 3, 17 i 31 de març; 14 i 28 d’abril; 12 i 26 de maig;
9 i 23 de juny; 7 i 21 de juliol; 4 i 18 d’agost; 1, 15 i 29 de setembre; 13 i 27
d’octubre; 10 i 24 de novembre; 22 de desembre.
Els dies festius no hi ha recollida.
S’iniciaran les obres per tal de poder encabir els voluminosos dins el recinte de
contenidors i així minimitzar el seu impacte visual.

Si voleu rebre les activitats de l’Ajuntament via correu electrònic, podeu enviarnos un correu a l’adreça amieres@mieres.cat i us afegirem al grup de
notificacions.
Si voleu rebre aquest butlletí únicament en format digital, envieu-nos un correu
a l’adreça amieres@mieres.cat.

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

L’AJUNTAMENT INFORMA

RUA DE CARNESTOLTES
El divendres 5 de febrer, a les 12 del migdia, tindrà lloc l’esperada rua de carnestoltes
que, com cada any, s’organitzen des de l’escola de Mieres. Ens trobarem tots davant
l’escola a on ens estarà esperant el Rei Carnestoltes, un espantaocells molt divertit,
que portarà la festa per tot el carrer de Can Caló. Es farà una paradeta a l’aparcament
i tornarem, novament, Carrer Can Caló avall, cap a l’escola, on hi haurà música i
xerinola!! Us esperem a tots, disfressats o no, amb ganes de fer gresca!!!

AUDIOVISUAL SOBRE ELS POUS DE GLAÇ AL CENTRE CÍVIC
El pròxim dissabte 6 de febrer, a les 18 hores, l'Ernest Costa ens donarà a conèixer
una activitat que durant molts anys tingué gran importància en l’economia rural: la
indústria antiga del fred.

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 DE L’AJUNTAMENT
El diumenge 7 de febrer, l’equip de govern realitzarà una presentació a les 6 de la
tarda al Centre Cívic per exposar i detallar els pressupostos d’aquest 2016. Vine i
informa’t!

PROJECTE 80+3
Des de l’escola ens conviden a participar en la xerrada, que tindrà lloc el dimecres 10
de febrer, a les 12 del migdia, a la mateixa escola. Ens vindrà a visitar la mestra
Montserrat Tarrés que va treballar com a mestra interina de la ZER Els Volcans.

CINEFÒRUM
El diumenge 21 de febrer a les 17.00 en el Centre Cívic, es passarà la pel·lícula de
Mathew Warchus “PRIDE”. Per a la gent que li van agradar “Billy Elliot” i “The Full
Monty”.
Sinopsis: Anglaterra, any 1984. Margaret Thatcher, la dama de ferro, està
desmuntant el sector de la mineria. Els miners estan en peu de guerra contra la
reconversió industrial, amb el suport de bona part de la població anglesa. Alguns
col·lectius de gais i lesbianes decideixen recollir diners per donar suport a aquesta
lluita, però el sindicat Unió Nacional de miners s’hi oposa. Aquí comença una història
de solidaritat entre comunitats molt diferents, però amb un anhel semblant per un
món millor.

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

L’AJUNTAMENT INFORMA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE DIUMENGE

TALLER DE
MEMÒRIA
10-11 h
SALA DE
PLENS
CURS
D’HIPOPRESSIUS
DE 3.45 A 5
CENTRE CÍVIC

BIBLIOTECA
DE 5 A 7
L'HORA DEL
CONTE
de 5.30 a 6.30
CENTRE CÍVIC

DANSA DEL
VENTRE
DE 3.30 A 5

TROBADES
DE JOC
DE 5 A 7
CENTRE
CÍVIC

TARDES AL CENTRE
OBERT DE 2 A 6
CENTRE CÍVIC

BIBLIOTECA ESTIRAMENTS
DE 5 A 7
DE 6 A 7
CENTRE
CENTRE CÍVIC
CÍVIC

SALSA
de 7 a 8
CENTRE
CÍVIC

SESSIONS DE GIMNÀS: d’11.45 a 12.30 h al parc de salut. Pendent del dia d’inici.

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

