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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA IMPULSIÓ I
CAPTACIÓ DE LA FONT DE LA MINA

GOVERNANÇA______________________________________________

L’Ajuntament de Mieres, a través de la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum,
manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugiats que
està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes
internacionals.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

MIERES S’INCORPORA A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es
preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos. A
Catalunya, del 2013 al 2014 vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i només 28
places d’acollida.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels
ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la post emergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a
la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Així doncs, a través de la moció aprovada al darrer Ple, Mieres s’adhereix a la xarxa
de municipis acollidors i s’ofereix com a territori d’acollida així com es compromet
a treballar activament, donant suport i col·laborant amb les entitats catalanes que
treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil així com treballar
en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. Part d’aquestes accions
comptaran amb el suport tècnic del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. A més,
es realitzarà una aportació al Fons Català de Cooperació consistent en la quantitat
de 0’10 euros per habitant, destinats a l’atenció de població refugiada en aquests
moments d’emergència humanitària.
Punt del ple ordinari del dia 25 de setembre, aprovat per unanimitat.

El Ple reunit en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de febrer de 2015 va
aprovar inicialment el Projecte de renovació de la impulsió i captació de la Font de
la Mina, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb un
pressupost d’execució de contracte de 41.595,49 euros IVA inclòs.
Una vegada aprovat amb caràcter definitiu, el projecte es va licitar amb pública
concurrència, procedint adjudicar-se, mitjançant acord de Ple de data 28.04.2015,
a favor de l’empresa EXCAVACIONS I PINTURES SAU per un import de 33.456,50
euros IVA inclòs.
En fase d’execució, concretament en l’acta de replanteig de l’obra, el Sr. Josep
Martín redactor del projecte i responsable del contracte, va observar la necessitat
de realitzar una modificació parcial del traçat de la canonada de la captació, atès
que no ha estat viable executar-lo pel tram inicialment previst.
Els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, en data d’agost de 2015,
han procedit a redactar un modificat del projecte el qual disposa del mateix
pressupost d’execució de contracte de l'inicialment aprovat (41.595,49 € IVA
inclòs).
L’esmentat projecte modificat defineix un nou traçat, fet que comporta que s’hagi
de tramitar una modificació no substancial atès que no afecta ni a l’objecte del
contracte ni el seu pressupost, i per tant pot ser executada pel contractista
adjudicatària de l’obra amb la seva prèvia conformitat.
El nou traçat del tram de canonada transcorre parcialment a través del camí públic
de Finestres, de titularitat municipal, i per tant en aquest tram l’Ajuntament
disposa en ferm dels terrenys i dels béns a ocupar per a l’execució del projecte. No
obstant, parcialment també afecta a terrenys de propietat privada, concretament
a dos propietaris.
El fet d’afectar a diferents propietats privades és necessari que es declari l’ interès
públic de l’actuació i s’afecti a les dues propietats amb una servitud de pas d’aigua
per les esmentades finques, procedint l’Ajuntament a adquirir els drets necessaris
per a l’execució del projecte a fi de garantir la inversió pública.
Punt del ple ordinari del dia 25 de setembre, aprovat per unanimitat.

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA EN EL MARC DE LA CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ 2015”
A través d’aquesta subvenció, dins el marc de la campanya “Del pla a l’acció
2015”, l’Ajuntament de Mieres realitzarà les següents actuacions relacionades
amb l’estalvi i l’eficiència energètica del municipi: la implementació de la
comptabilitat energètica municipal i la substitució de 19 punts de llum per
tecnologia més eficient i la instal·lació d’un rellotge astronòmic i tres rellotges
horaris.
Punt del ple ordinari del dia 25 de setembre, aprovat per unanimitat.
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RESULTATS ELECCIONS 27 DE SETEMBRE 2015

L’Ajuntament de Mieres s’ha compromès a fer efectiu el pagament parcial de la
paga extraordinària retinguda el mes de desembre de 2012 als treballadors
municipals. Concretament, l’import equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària
per part del govern de l’Estat espanyol el 2012. No obstant, encara queda pendent
part del pagament. Des de l’Ajuntament farem tot el possible perquè sigui
retornat com més aviat millor.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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RECONEIXEMENT DEL PAGAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA
RETINGUDA EL MES DE DESEMBRE DE 2012 ALS TREBALLADORS
MUNICIPALS

Punt del ple ordinari del dia 25 de setembre, aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS
Les ordenances és potser un dels capítols més importants d’un Ajuntament, ja
que, resumint-ho molt, marca de quina manera ens organitzem com a poble i d’on
i com trèiem els diners per a fer-ho. Aquest primer any no hem pogut fer un estudi
de les ordenances de la manera que creiem que cal fer-ho, que és parlant-ne entre
tots. Parlarem, per tant, d’unes ordenances de transició, on s’aplicaran les
modificacions que ens vinguin imposades o recomanades pel SIGMA, IBI I
Cadastre. La nostra idea és que al llarg d’aquest any vinent decidim com a veïns i
veïnes què podem millorar de les nostres ordenances de forma col·lectiva i oberta.

CELEBRACIÓ ASSEMBLEA OBERTA
El passat dia 4 de setembre es va celebrar la primera assemblea oberta, que va
tenir sobretot un caire informatiu, per tal d’explicar el nostre funcionament com a
grup i la feina feta des de l’entrada a l’Ajuntament, així com els problemes amb
què ens hem trobat. La trobada també va comptar amb un torn de preguntes i
propostes per part dels assistents.
Va ser un bon inici, tot i que pensem que cal millorar aspectes de l'organització.
Esperem que la propera sigui encara més fructífera i gaudim d’una major
assistència de veïns i veïnes. Podeu trobar l’acta de l’Assemblea al web de
l’Ajuntament.
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Cens total: 257
Vots comptabilitzats: 216 (84,05%)
Abstencions: 41 (15,95%)
Vots nuls: 3 (1,39%)
Vots en blanc: 2 (0,93%)
Partit

Vots

%

JxSí

120

56,34

CUP

58

27,23

C’s

13

6,1

PP

6

2,82

PSC

5

2,35

unio.cat

5

2,35

CatSíqueesPot

2

0,94

PIRATA.CAT/XDT

1

0,47

PACMA

1

0,47

GANEMOS

0

0

RECORTES CERO

0

0
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La data màxima per a fer arribar les propostes és el dijous 26 de novembre. El
divendres 28 quedaran exposades a l’Ajuntament i durant tot el dia tothom podrà
votar el nom que més li agradi.

NOVES PROPOSTES_________________________________________________

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.
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BORSA DE PROFESSIONALS DE MIERES I ENTORN

PROPOSTA CIUTADANA PER A L'OBERTURA DEL CENTRE CÍVIC
Per tal de poder tornar a obrir el centre cívic, es va proposar l'opció de crear una
associació que fos l’encarregada de gestionar-ne una part, especialment la
destinada al bar. Tot el poble (així com qualsevol persona que en volgués fer ús)
seria soci de l’associació i, d’aquesta manera, no hi hauria conflictes legals a l’hora
d’obrir el servei de bar, ja que no hi hauria beneficis privats. Per tal de posar fil a
l’agulla a la proposta s’està creant una comissió que estudiarà i gestionarà el tema.
Si algú està interessat en participar-hi, que es posi en contacte amb en David
Bernal.

MIERES COMPARTEIX
S'ha creat un grup de Whatsapp que administrarà la Magda Casellas, on tothom es
pot afegir per aprofitar els desplaçaments. L'idea és que s'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 aprofitar aquest servei. Si esteu interessats
envieu un correu electrònic a la Magda (calsabater@gmail.com) amb el vostre
nom i nº de mòbil, i us afegirà al grup.

POSADA EN MARXA DE LA COMISSIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA
REVISTA MUNICIPAL
Com es va anunciar al darrer butlletí, s'ha començat la creació d'una revista de
Mieres: una publicació semestral amb articles sobre diferents temàtiques
relacionades directament o indirecta amb la vida al nostre poble, des de
reportatges històrics, meteorològics, naturalistes, entrevistes, escrits de les
associacions, de l'escola, de mierencs i mierenques, etc. A part de convidar a totes
les persones interessades a participar-hi amb aportacions, també volem fer una
crida per trobar entre tots i totes el nom que volem per la revista. Si teniu
una idea, la podeu deixar a la bústia de l'ajuntament o enviar-la per correu
electrònic a l'adreça: revistamieres@gmail.com.
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També aprofitem per recordar-vos a totes les associacions i entitats del poble que
si voleu presentar un escrit per aquest primer número de la revista, teniu temps
fins al dilluns 16 de novembre.
Qui vulgui col·laborar en l’equip de redacció de la revista pot venir el divendres 23
d’octubre a les 9:30 del matí a l’ajuntament.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA DE LA FESTA MAJOR
Durant la Festa Major d’aquest any, la comissió que va organitzar el concurs de
fotografia va proposar de fer una reunió per parlar de l’exposició i donar-li un nou
enfocament de cara al proper any.
Tots ells ja havien estat parlant durant les setmanes anteriors a la Festa de
la necessitat de fer canvis al concurs per tal de fomentar la participació i
començar a crear un fons documental del poble (a través de les seves festes, la
seva gent, el seu paisatge, la seva arquitectura…) així com per millorar altres
aspectes (tècnics, artístics, les bases del concurs....).
Les conclusions de la reunió, un cop exposats els diferents punts de vista, van ser
les següents:
•
•
•
•
•
•

Es proposa que sigui una exposició i no un concurs.
Es triaran un nombre màxim de 30 fotos.
El tema serà “Mieres i el seu entorn”: patrimoni arquitectònic-cultural,
patrimoni paisatgístic i patrimoni humà.
S’incentivarà la participació i alhora es crearà un fons documental per
enriquir l'Arxiu històric del poble.
Es presentaran en format digital (enllaç al web de l'Ajuntament).
Paral·lelament es vol proposar a l'escola un projecte relacionat amb
l'exposició amb la idea que els nens (entre 8 i 12 anys) puguin també tenirhi el seu espai.

D’aquí uns mesos publicarem les bases per poder-hi participar.
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AGENDA D’ACTIVITATS_____________________________________________

CASTANYADA I CONCURS DE RATAFIA

INICI DE LES TROBADES DEL CLUB DE LECTURA

El dissabte dia 31 d’octubre a les 5 de la tarda, ens trobarem al pati de l’Escola per
celebrar la castanyada. També hi haurà l’exposició de bolets i el concurs de Ratafia
Casolana, amb participació oberta a tothom i premi a les tres millors ratafies.

Han començat les trobades del club de lectura, i el llibre que ara estem llegint és:
“La caverna de las ideas” d’en José Carlo Somoza. Si hi esteu interessats, contacteu
amb en Carles al Centre Cívic, dimarts i dijous de 5 a 7, i se us facilitarà el llibre.
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CINEFÒRUM IMPULSAT PEL CLUB DE LECTURA
El Club de Lectura vol iniciar una projecció mensual de pel·lícules o documentals,
amb un petit col·loqui a continuació.
El 24 d’octubre, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic, es projectarà la pel·lícula
documental “Invisibles”, produïda per Javier Bardem.
Sinopsi:
Documental dividit en cinc històries que es proposa donar veu a tots els
miserables de la Terra. És també un humil homenatge a les persones que mai els
van abandonar. Però, sobretot, és la voluntat de cinc directors per fer visibles als
seus veritables i únics protagonistes. Aquestes cinc històries són "Cartes a Nora" (
Isabel Coixet) tracta sobre la Chaga o “mal dels pobres”, una malaltia infecciosa
que afecta milions de persones a Hispanoamèrica; "Crims invisibles" (Wim
Wenders) treu a la llum la violència sexual que pateixen les dones al Congo; "Bona
nit, Ouma" (Fernando León de Aranoa) tracta la dramàtica situació de milers de
nens a Uganda; "El somni de Bianca" (Mariano Barroso) es refereix als problemes
amb què topa la població de la República Centreafricana per aconseguir
medicaments; "La veu de les pedres" (Javier Corcuera) planteja la greu situació
que viuen els desplaçats a Colòmbia a causa de la guerra entre l'exèrcit i la
guerrilla.
Us animem a presentar propostes per a les properes projeccions!

CINEMA A L’ESCOLA
El dia 3 de novembre a les 16:00, a l’escola, les mestres projectaran el documental
“Imagine elephants” que ens mostra una experiència sobre el joc i la infància.
Tracta la importància del joc espontani a la infància, en el qual han participat més
de 30 professionals del món del joc i l’educació.
Hi esteu tots convidats!

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

7

Us hi esperem!
Organitza: Comissió de Festes, Amics de La Serra de Finestres i Ajuntament de Mieres.

30a FIRA DE L’INTERCANVI - SEGON DIUMENGE DE NOVEMBRE
El pòxim 8 de novembre se celebrarà la 30a edició de la Fira de l’Intercanvi. Des de
l’associació cultural La Fulla convidem a tothom a participar-hi i com ja sabeu el
dissabte 7 de novembre estarem preparant la infraestructura de la Fira i tothom
que vulgui col·laborar serà benvingut.
Des de l’organització volem agrair la col·laboració i la paciència de tots els veïns i
veïnes del municipi al llarg de tots aquests anys.

MERCAT MUNICIPAL: MERCAT DE TARDOR
El pròxim dissabte 31 d’octubre al mercat de Mieres (davant de
l’Escola) hi trobaràs castanyes calentes del territori! A més a més dels ja habituals
i saludables productes ecològics i de proximitat.
Vine durant el matí a compartir el gust de la tardor al mercat amb els bons
aliments que ens dóna la terra. T’hi esperem! En cas d’aiguat, l’activitat es
realitzarà a la Placica.
Bona castanyada!
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