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De cara a l’any vinent, volem crear una comissió de treball que ja comenci a
treballar les ordenances, tant fiscals com generals. Si algú estigués interessat en
aquest tema, es pot posar en contacte amb l’Ajuntament per tal de poder formar
part d’aquesta comissió.

GOVERNANÇA

A continuació, us exposem un quadre resum, de les possibles exempcions o
bonificacions a les diferents ordenances fiscals. Podeu consultar a l’Ajuntament la
documentació que us caldrà aportar en cas que us pugueu acollir a alguna d’elles.

Com ja us hem explicat en altres ocasions, aquest projecte presentava greus
deficiències tècniques, per la qual cosa ens vàrem veure obligats a aturar les obres
i replantejar-nos el projecte.
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PÀRQUING D’AUTOCARAVANES

En diferents trobades amb els representants del Sigma i de la gerència del Consell
Comarcal se’ns va plantejar l’estudi de costos de la gestió d’aquesta instal·lació i el
que suposava pel municipi, d’acord als serveis que s’oferien (aigua, llum, buidatge
d’aigües residuals, recollida d'escombraries, manteniment i neteja de la zona). En
total, suposava un cost de gestió d’uns 60 euros per nit i autocaravana, el que
podria comportar una despesa anual de, com a mínim, 6000 euros. D’altra banda,
solucionar els errors tècnics és complicat i augmenta considerablement el cost de
l’obra. Així doncs, s’ha arribat a la conclusió que és inviable, tant pel SIGMA com
pel municipi, assumir aquests costos i s’ha arribat a un acord amb el Consell
Comarcal. El projecte no es finalitzarà i constarà que s’ha realitzat només una
primera fase de les obres.
Com a Ajuntament, ens toca assumir el 40% del cost de l’obra realitzada fins ara. El
Consell Comarcal, per la seva banda, assumirà el 60% restant, així com les
despeses que suposi tapar el desaigüe i la caseta dels serveis elèctrics, així com les
que es derivin de l’aturada de les obres.

ORDENANCES FISCALS, EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Les ordenances fiscals són el conjunt de taxes que s’estableixen pels diferents
serveis del municipi. És a través d’aquestes ordenances que s’elaboren els
pressupostos municipals. Com ja es va dir en l’anterior butlletí, enguany són unes
ordenances de transició, ja que la nostra voluntat és poder-les treballar entre tots
a partir de l’any vinent. Per aquesta vegada, doncs, hem mantingut les taxes
vigents i simplement hem aplicat els increments que ens vénen imposats per
organismes superiors. Així, en el cas de la taxa de recollida d’escombraries, hem
aplicat l’augment imposat pel SIGMA (organisme que gestiona la recollida), que
implicarà una pujada del 7,48%. L’IBI, només el veuran afectat els propietaris que
a la darrera revisió cadastral van veure augmentat el valor de l’immoble, ja que el
coeficient de l’ajuntament està al mínim i no es pot baixar més (doncs la llei no ho
permet), com es feia aquests darrers anys, per compensar aquest augment a causa
del valor cadastral. Cal dir que la taxa de l’IBI és del 0,40%, el varem mínim que
podem aplicar segons criteris del cadastre, i que és de les més baixes de la
Garrotxa, ja que la mitjana de la taxa dels IBIS de tots els pobles ronda el 0,69%.
Totes aquestes ordenances van ser aprovades al ple del 29 d'octubre. Podeu
consultar l'acta a la web de l'ajuntament.
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IBI

Habitatges amb un mínim de 4 kW de potència Bonificació del 20%
d’energia fotovoltaica
de la quota total de
l’impost

IBI

Energia solar tèrmica per ACS amb rendiment Bonificació del
del 75% de les necessitats
7% de la quota total
de l’impost

IBI

Energia solar tèrmica per ACS i calefacció amb Bonificació del 20%
rendiment del 50% de les necessitats
de la quota total de
l’impost

IBI

Aprofitament
de
les
aigües
pluvials Bonificació del 20%
Aprofitament mínim de 0.25m3/m2 de coberta de la quota total de
l’impost

IBI finques
rústiques

Instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques Bonificació del 20%
de la quota total de
l’impost

IBI

Famílies nombroses amb rendes que no superin Bonificació del 50%
els 21.000 euros anuals i amb un únic habitatge de la quota total de
l’impost

IBI

Persones jubilades o pensionistes que viuen Bonificació del 50%
soles amb ingressos inferiors al salari mínim. de la quota total de
Sempre que l’immoble sigui el seu habitatge l’impost
habitual i no disposin de més habitatges

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

2

Impost de
vehicles de
tracció
mecànica

Vehicles històrics

Impost de
vehicles de
tracció
mecànica

Vehicles amb una antiguitat que superi els 25 Bonificació del 100%
anys
de la quota total de
l’impost

Impost de
vehicles de
tracció
mecànica

Vehicles elèctrics i bimodals, biogàs...
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VOLEM CÀMPINGS A MIERES?

Bonificació del 100%
de la quota total de
l’impost
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Bonificació del 75%
de la quota total de
l’impost

Impost sobre Condicions d'accessibilitat dels discapacitats Bonificació del 90%
de la quota de
construccions amb un grau superior al 33%
l'impost total
instal·lacions i
obres
Impost sobre
construccions
instal·lacions i
obres

Diverses: Obres de protecció oficial, obres amb
aprofitament tèrmic o elèctric solar per
autoconsum, obres amb aprofitaments o
recollides d'aigües pluvials

Taxa de
recollida,
tractament i
eliminació de
residus

Persones jubilades o pensionistes amb Bonificació del 100%
ingressos de la unitat familiar inferiors al salari de la quota total de
mínim interprofessional multiplicat per 1,5. l’impost
Estar empadronades a Mieres, i tenir un únic
habitatge

Impost sobre
increment del
valor dels
terrenys de
naturalesa
urbana
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A l’anterior legislatura es va iniciar la modificació del POUM (Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal) per tal d’eliminar la prohibició de fer càmpings al municipi,
arran d’un projecte presentat per un veí de Mieres. Aquest fet va generar certa
polèmica i un munt d’al·legacions, que no van ser respostes en el seu moment i
que continuen pendents de resolució. L’equip de govern considera que és un tema
prou important per a realitzar una consulta als veïns i veïnes del municipi.
Per aquest motiu, hem organitzat en primer terme un debat públic per tal que es
puguin expressar les diferents parts i es debatin els avantatges i inconvenients
d’aquests equipaments, llocs on es podrien ubicar, tipus de serveis, etc., i així tenir
prou coneixements per poder votar més endavant.
Així doncs, convoquem a tots els vilatans a una assemblea oberta el pròxim
dissabte 5 de desembre de 2015, a les 6 de la tarda a la sala de plens del
consistori.
A posteriori, i aprofitant el dia de les eleccions generals (20 de desembre),
disposarem d’unes urnes on tothom que ho desitgi podrà donar la seva opinió.

ACTUACIONS FORESTALS A LA RIERA DE MERDANÇÀ
El febrer de 2015 es va redactar un informe tècnic d'avaluació de risc de l'arbrat
present a la riera Merdançà. Les conclusions d'aquest informe aconsellaven la tala
de pollancres a la riera i la seva substitució per espècies autòctones.
A principis de novembre de 2015 s'ha executat la tallada de catorze pollancres a la
riera, amb la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua-Consell
Comarcal de la Garrotxa, que tenen signat un conveni de manteniment de lleres
públiques de la Garrotxa. El pollancre és una espècie que antigament es plantava
per a treure'n un profit comercial, ja que són de creixement molt ràpid i la seva
fusta podria ser aprofitada per paper, caixes, etc. si tenen una correcta gestió.
Però és una espècie que emet elevats volums de pol·len, amb el consegüent risc
al·lergòleg que comporta per a la població. A més, és molt sensible a insectes i
fongs d'arrels, sobretot barrinadors de la fusta que afecten l'estructura interna de
l'arbre, i que aprofiten quan els exemplars són envellits per atacar-los.
D'acord amb el potencial de caiguda dels arbres, la proximitat amb la carretera i el
risc d'accident determinat (mig), es va optar per la tallada de tots els pollancres
presents a la riera de Merdançà i la seva substitució per aurons blancs (Acer
campestre). La tala d'aquests pollancres no ha suposat cap impacte paisatgístic, ni
ambiental, ni ecològic. Són varietats no autòctones, híbrides, destinades a la
indústria de la fusta i no a la millora ambiental del paisatge. No suposaven cap
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Aquest punt d'informació serveix per si teniu preguntes sobre si us han acomiadat
i pagat la quitança (finiquito) correctament, si voleu saber si teniu dret a alguna
pensió o subsidi laboral, si l'atur que us han reconegut és l'adequat o si us paguen
correctament les hores extres, o qualsevol altre dubte en relació a la vostra feina...
Es durà a terme cada tres mesos a l’Ajuntament de Mieres, a càrrec de l'Àlex
Tisminetzky, advocat laboralista del Col·lectiu Ronda. La informació serà totalment
confidencial.

refugi de fauna, ni enriquien el bosc de ribera de la riera pel que fa a l'estrat
vegetatiu.
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Podeu consultar l'informe complet del SIGMA a la pàgina web de l'Ajuntament o
bé de manera presencial al mateix Ajuntament.

A.D.F. ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
Per tal d’actualitzar i posar al dia aquesta associació (de la qual tots hi podem
formar part) el pròxim dissabte 12 de desembre de 2015, a les 6:30 de la tarda, a
la sala de plens del consistori, ens trobarem tots els interessats.
Ens acompanyarà en MARC FÀBREGA president de l’ADF del Pla de l’Estany que
ens explicarà el què i el com d’una associació d’aquest tipus. Ens agradaria poder
comptar amb la vostra assistència.

CONVENI DE L’AJUNTAMENT AMB L’ASSOCIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
El divendres 27 es va aprovar en el ple, el conveni que signarà l’Ajuntament amb
l’Associació del Centre Cívic, per tal que aquesta pugui obrir el centre cívic els caps
de setmana. Un grup de gent que volen ajudar a dinamitzar el poble han creat una
associació que gestionarà aquest espai per convertir-lo en un nou punt de
trobada. Des d’aquí, agraïm la seva iniciativa.

NOVES PROPOSTES
NOM PER LA REVISTA MUNICIPAL
Recordeu que el nom de la nova revista municipal el decidim entre totes i tots. Ens
heu fet arribar dues propostes:
- Vall de Mieres.
- Roca de Migdia.
Podeu anar a votar el nom que més us agradi, a l'ajuntament, en horari d'oficina,
fins al divendres 4 de desembre.

PUNT D'INFORMACIÓ LABORAL A MIERES
El dissabte 28 de novembre es va organitzar a Mieres un Punt d'Informació
Laboral, per tal que els veïns i veïnes poguessin consultar gratuïtament els seus
dubtes laborals i de pensions de la Seguretat Social.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Per fer més útil el Punt d'Informació Laboral us recomanem que porteu el màxim
de documentació relativa al vostre cas, especialment les nòmines, contractes,
Informe de Vida Laboral, o el necessari segons cada cas.

TROBADA AMB ELS JOVES DEL POBLE
El dissabte dia 12 de desembre a les 4 de la tarda, us convoquem a tots els joves
d’entre 12 i 25 anys que tingueu ganes de començar a fer activitats a Mieres. La
Montse, la nova dinamitzadora que tenim durant uns mesos a l’Ajuntament, us
convoca a la Sala de plens aquest dia per escoltar les vostres demandes, compartir
idees i posar fil a l’agulla per iniciar alguna activitat que us pugui engrescar.
Us hi esperem!!!!

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.

AGENDA D’ACTIVITATS
CICLE DE XERRADES AMB MOTIU DE LA 30A FIRA DE L'INTERCANVI DE
MIERES
Des de l'Ajuntament de Mieres, i amb motiu dels 30 anys de la Fira de l'Intercanvi,
hem volgut organitzar un cicle de xerrades sobre economia social i solidària
complementari a l'esdeveniment. El cicle, sota el títol "Novembre, mes de
l'economia social i solidària a Mieres: municipalisme, cooperativisme, finançament
ètic i autogestió" consta de quatre xerrades que tenen lloc els caps de setmana
d'aquest novembre.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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visitar un dels arbres singulars del nostre municipi: l’Aulina Rodona, a prop del
Puig de Capell, dins del projecte Arbres singulars amb Història.
Tècnics del Parc Natural dels Volcans ens acompanyaran en aquesta sortida. Ens
trobarem tots a la Plaça Major el diumenge, dia 6 de desembre a les 9:30 del matí.

La segona xerrada va ser el dissabte dia 14 de novembre, a les 18:00 a la Sala de
plens de l'Ajuntament. Amb el títol "Com crear una cooperativa a través
d'experiències properes" pretenia ser un debat a través d'experiències reals i
properes com són el cas de la Granja Cooperativa del Cacau, la Calavera Coop i la
Barricona Coop. També vam poder comptar amb la presència de gent de la
Cooperativa Integral Catalana, que també van aportar el seu punt de vista i els
seus coneixements referents al tema.

VERMUT SOLIDARI PER LA MARATÓ
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La primera xerrada va tenir lloc a dins de la mateixa Fira de l'Intercanvi el passat
diumenge 8 de novembre i va anar a càrrec de l'Ivan Miró, membre de La Ciutat
Invisible, que ens va parlar sobre "Municipalisme i economia social i solidària" a
través de les 14 propostes que ha elaborat la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

La tercera xerrada fou el dissabte 21 a les 18:00 a la Sala de plens de l'Ajuntament
a càrrec de la Glòria Sanz, membre de Coop57 Girona. Amb el títol "Com finançar
amb ètica i que ningú ens extorcioni", girà al voltant de les finances ètiques i d'on
aconseguir recursos per finançar projectes de transformació social.
L'última xerrada, que tancar el cicle, va ser el dissabte 28 de novembre a les 18:00
a la Sala de plens i tractà el tema de l'autogestió a través de l'experiència viscuda
en primera persona a Grècia i de l'article que va publicar a La Directa en Daniel
Vilardell, amb el títol "Exarchia, el canvi sense les institucions. Autogestió i
solidaritat a Atenes."
D'aquesta manera, i a través d'aquest cicle, pretenem fer una introducció a
diferents conceptes que tenen a veure amb l'economia social i solidària com són el
municipalisme, el cooperativisme, el finançament ètic i l'autogestió.

29 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El diumenge 29 de novembre, a les 12:30 h, s'ha fet un acte a La Plaça Major amb
motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència de gènere, que va ser
el dimecres 25 de novembre.

MERCAT EXTRAORDINARI
El pròxim dissabte 5 de desembre se celebrarà, a Mieres (davant de l’Escola), el
mercat extraordinari a on podràs trobar productes artesanals, ecològics i de
proximitat. T’hi esperem!!

PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ DEL PROJECTE: ARBRES SINGULARS AMB
HISTÒRIA
Dissabte dia 5 de desembre a les 4 de la tarda a La Sala de Plens de l’Ajuntament.
Diumenge 6 de desembre: excursió a l’Aulina Rodona (dins del projecte Arbres
Singulars amb Història) i vermut solidari. Proposem una excursió matinal per
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El mateix diumenge es farà un VERMUT, en solidaritat i suport a la Marató de TV3,
a les 13 h a l’aparcament. Tot el que es reculli anirà per la Marató, que aquest any
està dedicada a la Diabetis i l'obesitat. Animeu-vos a participar!!!

PLAÇA DE DINAMITZADORA DEL SOC
Després d'un procés de selecció i entrevistes als diferents candidats que ens ha fet
arribar el SOC, la plaça de dinamitzadora cultural i social, ha estat adjudicada a
l'Educadora Social Montserrat Burgales, que ens acompanyarà fins a mitjans de
maig.
Les principals funcions de la dinamitzadora seran:
- Coordinar activitats amb els joves.
- Organitzar diferents tallers per la gent gran, de memòria, informàtica, treballs
manuals...
- Acompanyament a la gent gran.
- Dinamitzar la sala de lectura, fent l'hora del conte i d'altres activitats.

GRAN QUINA DE MIERES
Com cada any, el Manípul de Manaies i Botxins de Mieres, organitza la gran Quina
de Nadal, que tindrà lloc al centre cívic els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener,
de les 6 de la tarda a les 9 del vespre.
Hi haurà una gran varietat de premis i, sobretot, moltes ganes de fer-vos passar
una bona estona.

Des de l'ajuntament us desitgem a tots i totes

BONES FESTES!!!
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