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GOVERNANÇA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

L’AJUNTAMENT INFORMA

Benvolguts veïns i veïnes, us informem que tornem a iniciar el procés dels
pressupostos participatius, aquest cop els de l’any 2017.
Us recordem que en aquest procés hi poden participar les persones majors de 16
anys inscrites en el Registre de participació ciutadana (totes les persones que formen
part del padró de Mieres ja esteu automàticament inscrites). Si no esteu
empadronats i voleu formar part del Registre de participació ciutadana ho podeu fer
a través del formulari que us facilitarem a l’Ajuntament, on haureu d’acreditar una
vinculació amb el poble per tal d’inscriure-us i poder participar.
L’Ajuntament és el principal promotor del procés participatiu i té la responsabilitat de
garantir que sigui obert i transparent i el Consell de Poble és l’òrgan de coordinació
dels processos participatius.
Aquest any l’import destinat serà de 20.000 euros.
Recordem que es poden presentar dues propostes per persona (que estiguin inscrites
en el registre de participació ciutadana) i dues per entitat (inscrites en el registre
municipal d’associacions).
Cada proposta no pot superar el 50% de l’import total destinat, o sigui no pot superar
els 10.000 euros.
Les propostes es presentaran amb l’ajuda d’una fitxa que la podeu recollir a
l’Ajuntament o baixar-la de la web del mateix Ajuntament. I s’hauran de lliurar, dins
de les dates que més endavant us diem, a l’Ajuntament en horari d’oficina, deixar-la a
la bústia o enviar-la per internet, si es pot acreditar correctament qui l’ha enviat.
Aquest any, el dissabte 14 de gener, es farà un taller al Centre Cívic per ensenyar com
fer una proposta i explicar com omplir la fitxa.
Si podeu fer un càlcul del cost aproximat de la proposta, ho podeu posar a la butlleta
així com adjuntar un pressupost de l’actuació (opcional).
Les propostes han de complir els criteris de:
-Criteri de legalitat: No s’acceptaran propostes que plantegin actuacions il·legals.
-Criteri de competències: Es descartaran les propostes que siguin competències
d’altres administracions.
-Criteri econòmic: S’aplicaran els límits econòmics abans exposats a totes les
propostes.
-Criteri de viabilitat tècnica: Es valoraran tècnicament amb la voluntat de valorar si
són viables.
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-Criteri de sostenibilitat: No s’acceptaran en cap cas propostes que plantegin accions
insostenibles.
-Criteri d’exclusió social: No s’acceptaran propostes que plantegin accions d’exclusió
social.

L’AJUNTAMENT INFORMA

El calendari previst per a tot el procés i acordat en la darrera reunió del Consell de
Poble és el següent:
1 a 20 de gener: presentació de les propostes. El 14 de gener: Taller per elaborar
propostes.
23 de gener al 3 de març: avaluació tècnica de les propostes.
10 de març: reunió del Consell de Poble per validar les propostes que se sotmetran a
votació.
1 d’abril: audiència pública de presentació de les propostes.
3 al 14 d’abril: informació sobre les propostes.
15 d’abril, i del 18 al 21 d’abril: votació de les propostes.
28 d’abril: Consell de Poble per validar oficialment les propostes triades per la
votació popular.

Així doncs, us animem a fer-nos arribar abans del 20 de gener les vostres propostes
per tal d’iniciar el procés dels pressupostos participatius del 2017. I us convidem a
participar al taller del dissabte 14 de gener sobre com fer una proposta.

CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL I RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 2017
RECOMANACIONS PER A L'ÚS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL:
La deixalleria mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita
la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de la Deixalleria Comarcal a
cada poble.
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Recordeu que:
- Totes les deixalles s'han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu
materials a fora.

L’AJUNTAMENT INFORMA

- No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del
seu servei de recollida.
RECOMANACIONS PER l'ÚS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS:
- No es recolliran els materials de particulars procedents de desembaràs de locals,
cases o pisos, o de neteja d’aquests.
- Els materials recollits seran voluminosos de difícil transport pels particulars, com
poden ser mobles, electrodomèstics, trastam vell, entre d'altres. No es recolliran
materials petits, ni residus líquids, ni altres tipus de residus com ara runes o restes
vegetals. Tampoc es recolliran els residus especials domèstics (fluorescents,
pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis minerals/vegetals,
medicaments i cosmètics, fitosanitaris...) que cal dur a la deixalleria mòbil.
- Els materials voluminosos s'hauran de dipositar la nit abans del dia de la recollida o
abans de les 8 del matí del mateix dia.
- Els dies festius no hi ha recollida.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE
MIERES
S’ha aprovat inicialment una proposta de reglament del mercat municipal de Mieres.
Aquest reglament regula l’horari, la ubicació del mercat i el nombre màxim de
parades. També defineix quins productes s’hi poden vendre, que hauran de ser de
producció pròpia, i les condicions dels venedors, que han de tenir la seva activitat a
Mieres o als municipis veïns. Per a més informació, podeu consultar la totalitat del
reglament al web de l’Ajuntament.
Punt del ple ordinari del 25 de novembre, aprovat per unanimitat.

DINAMITZADORA COMUNITÀRIA
Tenim una nova dinamitzadora al poble: La Marta Teixidó.
L’Alba, la dinamitzadora que teníem fins ara, ens va comunicar que havia trobat una
feina de jornada completa i que deixaria de treballar a Mieres. Des de l’equip de
govern ens vam plantejar quines opcions teníem per tal de garantir una estabilitat i
no haver de canviar contínuament de dinamitzadora. Llavors el Consorci de Benestar
Social ens va proposar fer una prova pilot, oferint un servei de dinamitzadora
comunitària. Aquesta idea ens va semblar molt encertada, ja que nosaltres
contractem un servei al Consorci i aquest ens proporciona la dinamitzadora les hores
que necessitem. Això permet més flexibilitat horària i més estabilitat, ja que la
persona complementa el seu horari amb altres feines del Consorci. A part, aquesta
persona té molta formació i experiència i està en contacte permanent amb altres
dinamitzadores per tal de compartir informació i activitats.
Ara està fent una valoració de les necessitats reals que hi ha al poble, es posarà en
contacte amb les diferents associacions i col·lectius (escola, nens, joves, avis…) per
poder fer una bona planificació horària i d’activitats.
De moment, els horaris provisionals de dinamització seran:
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

10-13h

DIVENDRES
Espai obert al
Centre Cívic

15-16h

Espai obert al
Centre Cívic

Espai obert al
Centre Cívic

16-17h

Informàtica
nivell inicial

Informàtica
nivell inicial

Espai obert al
Centre Cívic

Activitats
creatives

17-18.30h

DIJOUS

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

4

Desembre 2016 | Número 11

Espai obert al centre cívic: podeu venir a fer ús del centre cívic, servei de préstec de
llibres i pel·lícules de la biblioteca, també podeu jugar als jocs de taula dels que
disposa l’espai.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Per més informació o propostes us podeu posar en contacte amb la dinamitzadora,
Marta Teixidó, al telèfon 679698447, o bé, al correu electrònic: mteixido@casg.cat

CALENDARI FISCAL 2017
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.

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 de març – 15
de maig

50% abril
50% octubre

90 €

15 d'abril – 15
de juny

50% maig
50% octubre

90 €

ESCOMBRARIES

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.
Punt del ple ordinari del 28 d’octubre, aprovat per unanimitat.

INFORME ACTUACIONS PRESSUPOST PARTICIPATIU 2016
A continuació us detallem breument l’estat de les actuacions del pressupost
participatiu 2016:
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ACTUACIONS FINALITZADES:

L’AJUNTAMENT INFORMA

Jocs pel Centre Cívic: s’han comprat jocs de taula (Catan, Bingo, Party and co, Dobble,
Kaleidos, Time’s up, Junggle speed i una diana) per a totes les edats per tal de crear
un espai de joc en el Centre Cívic. Una part dels jocs la van proposar els joves durant
les brigades d’estiu.
Barana: s’ha instal·lat una barana de fusta damunt el pedrís que envolta la plaça de
l’Església de Sant Pere per evitar accidents.
Pícnic: s’han posat tres taules amb bancs de fusta i s’ha instal·lat una font per crear
una àrea de pícnic, d’esbarjo i lleure a la zona del pavelló esportiu, just a darrere dels
vestuaris.
Parc infantil: al parc infantil de l’aparcament s’ha instal·lat un joc d’escalada
hexagonal amb un perímetre de seguretat, en el qual s’hi ha posat sorra; i una molla
de tortuga per als més petits. També s’ha instal·lat una molla a davant de l’escola
substituint el lloro que estava molt malmès. I al parc infantil del pavelló s’ha canviat
un seient pla del gronxador per un de bressol. Durant el mes de gener es finalitzarà
amb una actuació de reparació i manteniment dels jocs existents del parc infantil de
l’aparcament.
Millora escenari mòbil: s’han comprat taulers més petits i lleugers per l’escenari
mòbil per renovar els ja existents i un parell de taulons i cinc cavallets per poder-los
adaptar a les noves dimensions. També s’ha realitzat un tractament a la fusta per
garantir una major impermeabilitat i duració.
ACTUACIONS PENDENTS:
Arbres: es compraran arbres de ribera d’un gruix considerable per replantar-los i
substituir els tallats a la zona del carrer Nou i de la font de Can Marcé. La plantada
està prevista pel mes de gener del 2017.
Aparcament: es renovarà i millorarà la senyalització de l’entrada principal del poble i
se senyalitzarà l’aparcament del dispensari, com una primera fase per solucionar els
problemes d’aparcament al camí de la Riera. Actuació prevista pel febrer del 2017.
Miralls: s’instal·laran tres miralls per vehicles al carrer Can Caló, en aquells llocs on hi
ha poca visibilitat pels cotxes. S’està pendent d’un informe tècnic i de l’autorització
dels veïns. Actuació prevista pel febrer 2017.
Petanca: s’arreglarà la pista per jugar a petanca situada a la zona del Pujolet i s’han
comprat cinc jocs de boles per utilitzar-los. La pista estarà preparada al març del 2017.
Patrimoni: s’ha encarregat un catàleg dels elements del patrimoni cultural,
arquitectònic, natural i un estudi històric de Mieres. Es preveu tenir-lo acabat al juliol
del 2017.
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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS
Feta la convocatòria de subvencions de l’any 2016 destinada a finançar activitats de
les entitats, associacions i col·lectius de municipi de Mieres, s’ha resolt de la següent
manera:

L’AJUNTAMENT INFORMA

ENTITAT

QUANTITAT

CONCEPTE

1.892,69 €

Reparació del tractor

AMIPA CEIP Finestres

2.500 €
700 €

Casal d’estiu
Colònies i cartellera

Assoc. Amics Serra de
Finestres i de l’entorn
de Mieres

432 €

Activitats per la recuperació del
patrimoni natural serra de Finestres

656,52 €

Compra de maquinària, motoserra i
desbrossadora

1.818,79 €

Compra i manteniment de material

ADF de Mieres

Caçadors Vall de Mieres
Manípul de Manaies i
Botxins de Mieres

Punt del ple ordinari del 28 de novembre, aprovat per unanimitat

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE
L’INTERCANVI
Per motius de desenvolupament local del municipi, l'Ajuntament ha valorat assumir
la promoció i l’organització de la Fira d’Intercanvi. Per aquest motiu ha formalitzat un
conveni de col·laboració amb l’Associació Cultural “la Fulla” a fi d’atorgar l’habilitació
i la deguda cobertura jurídica a les activitats que impulsa i executen els membres de
l’Associació.
La proposta de conveni preveu que l’Ajuntament assumeixi a càrrec dels
pressupostos municipals (fins a 3.000 €) les despeses necessàries i imprescindibles
per realitzar la Fira.
El conveni tindrà una vigència de quatre anys.
Punt del ple ordinari 28 de novembre, aprovat per unanimitat.
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ORDENANCES FISCALS

L’AJUNTAMENT INFORMA

Volem informar-vos que pel que respecta a les ordenances fiscals, tot i que hi ha
hagut algunes modificacions, els tributs municipals (IBI, Deixalles, Vehicles…) es
mantenen amb els mateixos valors que l’any 2016. Aquestes modificacions poden
afectar bàsicament als habitatges desocupats de caràcter permanent, no als de
segona residència.
Des de l’Ajuntament s’ha repartit un butlletí especial sobre les ordenances fiscals que
podreu consultar també al web de l’Ajuntament. Per qualsevol dubte, estem a la
vostra disposició els dimarts a la tarda. També us podeu posar en contacte amb
nosaltres via correu: ncasals@mieres.cat.
Punt del ple ordinari 28 de novembre, aprovat per unanimitat
(a excepció de l’ordenança que regula el recàrrec a l’IBI pels habitatges desocupats
permanentment, que es va aprovar amb 4 vots a favor i 3 en contra).

MOCIONS
Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes
investigats per processos relacionats amb la sobirania.
Moció per a donar suport a la resolució del Parlament de Catalunya per a la
convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, mostrar tot el
suport als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i
facilitat l’exercici del dret a decidir i la defensa de la independència de Catalunya i
condemnar la politització de l’estament judicial espanyol.
Punt del ple ordinari 28 de novembre, aprovat per unanimitat.

CALENDARI DE PLENS 2017
Els plens ordinaris de l’any 2017 estan previstos els divendres a les 20:00 h dels dies
següents:
3 de febrer
10 de març
28 d’abril
26 de maig
30 de juny

28 de juliol
29 de setembre
27 d’octubre
24 de novembre
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HORARIS DE L’ AJUNTAMENT PER NADAL
L’Ajuntament romandrà tancat del 27 de desembre del 2016 al 5 de gener del 2017,
ambdós inclosos

L’AJUNTAMENT INFORMA

REGULARITZACIÓ CADASTRAL
Tal com vam informar-vos al butlletí informatiu del mes de febrer, el municipi de
Mieres va ser inclòs al procediment de regularització cadastral d’aquest 2016.
Aquest procés és desenvolupat directament per la Direcció General del Cadastre i la
finalitat és incorporar al Cadastre tots els béns immobles omesos o que estiguin
inscrits de forma incorrecta o incompleta, de manera que la tributació d’aquests
immobles sigui la que correspon d’acord amb la realitat.
Cal recordar que 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.
Durant el mes de novembre l’empresa responsable ha realitzat el treball de camp al
nostre municipi, i en els mesos vinents està previst que aquells propietaris afectats
rebin una notificació. Un cop rebuda, es disposa de 10 dies per tramitar les
al·legacions. Per part de l’Ajuntament oferirem tots els recursos humans i tècnics per
poder ajudar a qualsevol veí que rebi una notificació i, si és el cas, ajudar-lo a tramitar
l’al·legació corresponent. Per això és molt important que tan bon punt rebeu la
notificació us poseu amb contacte amb nosaltres.

ACTUACIÓ NETEJA DE LA LLERA DEL REC DE SANT PERE
Aquest mes de desembre s'ha realitzat una actuació de neteja de la llera del rec de
Sant Pere, concretament des de la carretera GI-524 fins a la font de Sant Pere, a tocar
del pavelló municipal. L'actuació ha consistit bàsicament a tallar i retirar arbres morts
o en mal estat, bàsicament acàcies, i a netejar la llera. L'actuació ha estat autoritzada
per l'Agència Catalana de l'Aigua i supervisada pels tècnics del Consorci de Medi
Ambient de la Garrotxa (SIGMA) que d'acord amb el potencial de caiguda dels arbres,
la proximitat amb la carretera i el risc d'accident determinat es va optar per l'actuació.
La tala d'aquestes acàcies no ha suposat cap impacte paisatgístic, ni ambiental, ni
ecològic, ja que són varietats no autòctones. A més, no suposaven cap refugi de
fauna, ni enriquien el bosc de la riera pel que fa a l'estrat vegetatiu.
La llenya que ha sortit de l'actuació s'ha deixat al costat de la carretera de Finestres,
en barres de 3 metres aproximadament, i tothom qui ho vulgui pot agafar-la fins que
s'acabi.
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AGENDA D’ACTIVITATS
MERCAT EXTRAORDINARI DE NADAL

L’AJUNTAMENT INFORMA

El pròxim dissabte 24 de desembre, durant tot el matí, se celebrarà el mercat de
Nadal i hi haurà una degustació amb tastets dels productes de les paradistes.

GRAN QUINA BENÈFICA DE MIERES
Aquest any els Manaies han decidit deixar d’organitzar la Quina de Nadal. És per
aquest motiu que diverses associacions del poble, ADF, Amics del centre cívic, AMIPA
i Comissió de Festes, s’han unit aquest any per donar continuïtat a aquesta activitat
tan arrelada al poble. Els dies de Quina al Centre Cívic seran el 25 de desembre i l’1
de gener, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre.
La novetat serà el caràcter benèfic que tindrà aquest any. Les entitats s’han posat
d’acord per donar tota la recaptació que es faci els dos dies a la Marató de TV3.
Hi haurà una gran varietat de premis gràcies a les aportacions dels col·laboradors:
Associació cultural La Fulla, Grup de Teatre De 7 a 9, Amics de la Serra de Finestres,
Caçadors de la Vall de Mieres, Manípul de Manaies i Botxins de Mieres, Ajuntament
de Mieres, Fleca Can Casals, Restaurant Can Met, Construccions i restauracions Jordi
Picart, CINSTALL, FRICORSA, FILICOR, El Torrent il·luminació, Torrent Alimentació,
Construccions Pere Serrat, Biòrica, els paradistes del mercat de Mieres i Dolors del
Camp del Puig i, sobretot, moltes ganes de fer-vos passar una bona estona.
Volem agrair a totes les entitats organitzadores i a tots els col·laboradors que hagin
fet possible la continuïtat de la Quina i als Manaies per haver-la mantingut durant
tots aquests anys.
Volem animar a tots els veïns i les veïnes de Mieres a col·laborar-hi activament, per
mostrar, de nou, que som un poble solidari. Us hi esperem!

TALLER DE FANALETS
Tens ganes de fer un fanalet per anar a esperar els Reis? Us esperem al centre cívic
amb idees i ganes de compartir aquest taller per petits i grans, el pròxim 28 de
desembre a les 4 de la tarda. Material que necessiteu: tisores i moltes ganes de
passar-ho bé!!!! Taller per a totes les edats, ja que tenim ganes de compartir una
bona estona creativa durant aquests dies de festa.
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CAVALCADA DE REIS

L’AJUNTAMENT INFORMA

Dijous 5 de gener, a les 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!

C-ACTIU: DINAMITZACIÓ DEL PARC DE SALUT
Us anunciem que a partir del 9 de gener, l’horari del Parc de salut serà els dilluns de
10 a 11 del matí.

TALLER: COM FER UNA PROPOSTA AL PROCÉS PARTICIPATIU 2017?
El dissabte 14 de gener, a les 18:00 h al Centre Cívic, es realitzarà un taller per
ensenyar a tothom qui ho vulgui com fer una proposta al procés dels pressupostos
participatius 2017.

TALLER FAMILIAR DE PINTURA CREATIVA
El dissabte 28 de gener, es realitzarà un taller familiar de pintura creativa, organitzat
per en Jordi i la Montse (PROVOCACCIONS). L'objectiu del taller és realçar la
importància del joc en la infància, crear espais on puguin participar criatures i família,
enfortint vincles entre aquests, treballant la gestió d'emocions i fins i tot, creant
debat sobre educació. Els/les participants disposaran de gran extensió de paper
vertical per pintar, així com de bates, pinzells i gran varietat i diversitat d'estris.
El taller és gratuït però les places són limitades i per això caldrà inscriure's a
l'Ajuntament fins al 23 de gener. Pròximament us en donarem més informació.
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