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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

SERVEI DE WHATSAPP MUNICIPAL
S’ha creat un servei de whatsapp municipal amb el nom “ES FA SABER” per informar
sobre possibles situacions d'emergència al municipi o altres notícies puntuals que
puguin ser d’interès per a tots els veïns i veïnes. Si desitgeu donar‐vos d’alta del
servei, heu d’enviar un whatsapp al telèfon 638 836 715 enviant la paraula “ALTA” i
el nom i cognoms. Si us voleu donar de baixa del servei heu d'enviar un whatsapp
amb la paraula «BAIXA». Us aconsellem guardar el contacte amb el nom “ES FA
SABER!”.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROGRAMA DE MASOVERIA URBANA
Des de la regidoria d’Urbanisme i Medi ambient de l’Ajuntament de Mieres volem
posar en marxa un programa específic de mobilització d’habitatge lliure desocupat
dins l’àmbit municipal que consisteix a oferir als propietaris diversos ajuts i
avantatges per estimular‐los a arrendar immobles en els quals la contra prestació
inicial i fonamental sigui la progressiva millora i condicionament d’aquests, per tal
d’atendre la demanda rebuda per l’Ajuntament.
Per poder‐se acollir a aquest programa els habitatges per cedir han de ser
susceptibles d’obtenir la cèdula d’habitabilitat mitjançant la progressiva millora que
realitzi el masover.
Quins avantatges obtenen els propietaris?
Progressiva millora de l’habitatge.
Assessorament legal i tècnic al llarg de la duració del contracte de masoveria,
per tal d’assegurar‐ne el compliment dels compromisos formalitzats per
ambdues parts.
Subvenció del cost derivat de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i el
certificat energètic un cop finalitzades les obres amb un topall màxim de 120
euros per cada un dels dos documents.
Bonificació del 90% de l’IBI mentre duri el contracte de masoveria urbana,
amb un màxim de 5 anys.
Bonificació del 95% de la quota del ICIO (impost d’obres).
Quins compromisos adquireix l’Ajuntament?
Crear un registre administratiu anomenat “Borsa d’habitatge”.
Informar personalment dels objectius i avantatges del Programa de Masoveria
Urbana.
Donar l’assessorament tècnic i jurídic necessari en la incorporació, seguiment i
manteniment de l’habitatge en el programa de masoveria urbana.
Valoració estimativa de les reformes que cal fer per obtenir la cèdula
d’habitabilitat i del període i temps estimat per dur‐les a terme.
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Fer el seguiment tècnic de les obres d’adequació.
Donar assessorament en la tramitació de possibles ajuts o subvencions a la
rehabilitació.
Reconèixer els beneficis fiscals i les subvencions previstes en el programa per
aquelles sol∙licituds de masoveria urbana que siguin acceptades.
Tots aquests assessoraments tècnics seran realitzats per un tècnic municipal
sense cost per cap de les dues parts.
A què es compromet el masover?
Sol∙licitar a l’Ajuntament que sigui acceptat com a beneficiari del programa de
Masoveria Urbana.
Els masovers han de destinar la majoria de la superfície de la finca a habitatge
habitual i permanent i han de realitzar les obres estimades en el període que
consti al contracte i complir amb les clàusules del contracte de masoveria
urbana.
Punt del ple ordinari del 3 de febrer, aprovat per majoria absoluta.

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL
D’AIGUA POTABLE
El Ple de l’Ajuntament de Mieres en data 21 de desembre de 2006 va adjudicar el
contracte de la concessió de la gestió del Servei Municipal d’aigua potable a favor de
l’empresa SOREA. En data 15 de febrer de 2007 es va formalitzar i signar el contracte
administratiu que estableix que tindrà una durada de deu anys a comptar des de la
signatura. Aquesta durada podrà ser prorrogada per períodes d’un any més si cap de
les parts manifesta el contrari en un termini de sis mesos abans de la finalització del
contracte.
Així doncs, el pròxim 15 de febrer de 2017 finalitza el contracte administratiu que
regula la concessió a favor de SOREA, i l’Ajuntament de Mieres creu oportú aprovar
una pròrroga per un any més amb les mateixes condicions contractuals que regeixen
actualment; no obstant també pren la decisió d’estudiar la possibilitat de prestar el
servei mitjançant la forma de gestió directa pel propi Ajuntament.
Per consegüent, durant els pròxims mesos l’Ajuntament encarregarà els estudis i
informes tècnics necessaris per valorar la viabilitat econòmica d’una gestió directa
enfront de l’actual forma de prestació mitjançant una concessió administrativa. Així
doncs una vegada disposi dels informes preceptius, l’Ajuntament decidirà la forma de
gestió més avantatjosa per la corporació.
En qualsevol cas, en aquests moments i a fi de garantir la prestació del servei, és
procedent aprovar una pròrroga per un any.
Punt del ple ordinari del 3 de febrer, aprovat per unanimitat.
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RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL CAMÍ DE CAN
BATLLE

L’AJUNTAMENT INFORMA

El gener del 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’inici de l’expedient
d’investigació d’ofici de béns relatiu als terrenys que conformaven el camí que anava
del carrer de can Caló, passant pel passatge públic dels números 41 i 43, a l’antiga
font de can Batlle, per tal de comprovar‐ne la titularitat pública.
Durant del període d’informació pública es van presentar un seguit d’al∙legacions i
testimoniatges que es van incorporar a la documentació i al juliol del 2016 l’instructor
va formular una proposta de resolució de l’expedient, que es va sotmetre de nou a
audiència pública. Analitzades les al∙legacions, l’instructor va formular la proposta
definitiva de resolució el desembre del 2016. Aquesta resolució determina que el
passatge entre les cases número 16 i 18 del carrer de Can Caló és públic. Per altra
banda, no ha quedat acreditada la naturalesa de domini públic del tram de camí que
transcorre entre camps fins al camí de Can Grivé, malgrat que hagi quedat provat que
hi va haver ús lliure i tolerat per les propietats dels camps pels quals transcorria el
camí. Aquest ús va generar en l’establiment de forma tàcita d’una servitud de pas, no
obstant això, aquest ús es va perdre i mai ha estat constituït formalment. Les finques
per on transcorria el pas dels veïns mai han estat afectades amb un dret real inscrit
en el Registre de la Propietat, i per tant hem d’entendre, d’acord amb el Codi Civil
Català, que aquest dret no existeix en tant no es constitueixi formalment i consti
inscrit en el Registre.
Paral∙lelament, el juliol del 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Girona va emetre sentència número 187/16 desestimant el recurs contenciós‐
administratiu interposat per la Sra. Maria Dolors Planadecursach Viñas, en relació al
requeriment de la recuperació del domini públic del camí.
Una vegada resolt el recurs contenciós administratiu, l’Ajuntament entén que és el
moment de resoldre, també, l’expedient d’investigació.
Així doncs, es procedeix a reconèixer el caràcter de domini públic del passatge entre
les cases número 16 i 18 del carrer de Can Caló. Aquest caràcter de públic amb la
qualificació de vial quedarà reconegut i grafiat en el POUM.
També es declara l’interès de recuperar l’ús de pas públic del tram que a través del
passatge entre les cases número 16 i 18 del carrer de Can Caló dóna continuïtat fins
a la finca cadastral número 8, atès que d’aquesta manera es garanteix un accés a les
finques adjacents destinades a horts i jardins que no disposen de sortida directa a
la via pública. En aquest sentit s’acorda promoure una modificació del POUM vigent
a fi i efecte que incorpori en la seva documentació gràfica el dret d’ús públic del tram
del camí. L’ús públic de l’esmentat tram ha de garantir el pas a peu i lliure de tots els
veïns a través d’un camí d’una amplada de noranta centímetres, estant exclosa la
possibilitat d’accés motoritzat.
Punt del ple ordinari del 23 de desembre, aprovat per unanimitat.

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

3

Febrer 2017 | Número 12

L’AJUNTAMENT INFORMA

ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA
Aquest Ajuntament ja va donar suport, en data 30 d’octubre de 2015, a la Declaració
de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia
Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23 d'octubre de 2015 i va formalitzar la seva
adhesió al procés per la creació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
Solidària.
Durant l’any 2016 una comissió de treball formada per representants de diferents
municipis de Catalunya adherits a la Declaració, assessorats per experts jurídics i de
l’àmbit de l’economia social i solidària, ha elaborat una proposta de constitució de la
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i un pla de treball provisional per
als anys 2017, 2018 i 2019, en aplicació de l’esmentada Declaració de Barcelona.
L’Ajuntament de Mieres, doncs, es compromet a ser part activa de la nova Xarxa de
Municipis per l’economia social i solidària a través de la seva adhesió.
Punt del ple ordinari del 3 de febrer, aprovat per unanimitat.

ADHESIÓ A LA CAMPANYA “CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA”
Des de l’estiu del 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències
d’asil, i han dedicat recursos per ajudar‐les mitjançant la campanya d’emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que
cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en què viuen i les causes que
han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i
asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa,
tot mobilitzant‐se a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies
segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col∙lectius i moviments
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació
que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i
mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les
institucions, sota el lema “volem acollir”.
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Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra
És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu
compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i se
sumi a la seva iniciativa.
Punt del ple ordinari del 3 de febrer, aprovat per unanimitat.

L’AJUNTAMENT INFORMA

MOCIONS
. Moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el
contracte de la societat amb la pagesia.
Punt del ple ordinari del 3 de febrer, aprovat per unanimitat.

CONSELL DE POBLE: divendres 10 de març
El passat 25 de novembre de 2016 es va dur a terme un Consell de Poble on, a més de
presentar el Pressupost Municipal per l’any 2017, es va aprovar la metodologia pels
pressupostos participatius 2017, així com el calendari.
Seguint aquesta calendarització, es va obrir el procés de presentació de propostes i
s’han rebut un total de 18 propostes. Aquestes estan essent estudiades pels tècnics
corresponents i el pròxim 10 de març seran acceptades o no pel ple del Consell de
Poble. Les propostes acceptades es presentaran en una audiència pública
a fi de donar la informació necessària per poder votar el dia 15 d’abril. Paral∙lelament,
rebreu la informació de les propostes en un butlletí especial.

RENOVACIÓ DEL JUTGE DE PAU DE MIERES
El passat mes de gener del 2016 calia procedir a la renovació del jutge de pau.
Es varen presentar dos candidats, El Sr. Isidre Vila Sole, actualment en funcions (el
darrer jutge en actiu), i la Sra. Ester Nart Casals.
El fet que la Sra. Ester Nart Casals és filla de l’actual regidora d’urbanisme i medi
ambient va dur al ple de l’Ajuntament a trametre la documentació de l’expedient al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes que fos la Sala de Govern qui
fes la resolució d’aquesta convocatòria. Transcorregut tot aquest temps, hem rebut
finalment resposta, on ens comuniquen que hem de ser nosaltres qui resolem la
qüestió.
Com a equip de govern, creiem oportú que es resolgui mitjançant una consulta
popular. Aquesta consulta es durà a terme els mateixos dies que se celebrarà la
votació de les propostes presentades als Pressupostos participatius (inici dissabte 15
d’abril).
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ATENCIÓ
UN NIU DE VESPA ASIÀTICA A MIERES

L’AJUNTAMENT INFORMA

S’ha detectat un niu de vespa asiàtica a Mieres, a la zona del camí de Falgons. És un
niu que ja tenien controlat els agents forestals i que està inactiu, però que ens avisa
de la presència al municipi d’aquesta plaga.
Si qualsevol veí/veïna detecta qualsevol exemplar de vespa asiàtica o dels seus nius
cal que es posi en contacte amb l’Ajuntament (972.68.01.84) o amb els agents
rurals (972.27.34.65).

ABOCAMENTS DE CENDRES AL RIU
Darrerament hem detectat que alguns veïns i veïnes tiren les cendres de les llars de
foc o de les estufes als marges de la riera o directament a la riera.
Us volem recordar que és un acte incívic, que pot arribar a ser altament contaminant
i us recordem que està prohibit fer‐ho. Tot i que és un residu de difícil tractament, les
cendres s’haurien de llançar ben apagades i en bosses als contenidors de rebuig, és
a dir, els contenidors verds.
Gràcies per endavant a tots i totes.

FI DE LA TEMPORADA DE CREMA
Us recordem que el pròxim 14 de març finalitza el període de crema. A partir
d’aquest moment cal demanar una autorització específica als agents rurals per a cada
actuació.

WIFI MIERES
Us volem recordar que “Wifi Mieres” va ser una xarxa wifi gratuïta creada amb
l’objectiu d’oferir un servei puntual de connexió a internet. Amb el pas del temps,
cada cop són més veïns i veïnes els que utilitzen aquest servei de forma habitual, i és
per això que durant molts moments disminueix la velocitat de connexió, ja que
només disposem d’una sola línia d’ADSL i amb una capacitat limitada.
Un altre tema és la fallada de connexió degut a un problema de la línia, que
actualment tenim contractada amb Telefònica. Si detecteu que no us podeu
connectar comuniqueu‐ho al més aviat possible a l’Ajuntament i els hi farem arribar
la incidència per tal que la resolguin amb la major brevetat possible.
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OBJECTES PERDUTS A L’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT INFORMA

Has perdut les claus? No saps on tens la cartera? Potser trobes a faltar unes ulleres
de sol? A la secretaria de l’Ajuntament disposem d’una caixa amb diversos objectes
perduts que ens agradaria retornar als seus propietaris.

CAMPANYA DE RECICLATGE
Des del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) ens han
ofert unes bosses per a fomentar el reciclatge i facilitar‐nos la tria i recollida selectiva.
Es tracta de les bosses que ens facilitaran la separació dels envasos (plàstic, llaunes…),
és a dir, les deixalles que van al contenidor groc i, per això, les bosses també
són grogues.
Ens agradaria molt que fos una eina útil per a tots. Per això, si no us n’ha arribat,
podeu passar per l’ajuntament en horari de secretaria, on se us en proporcionarà una
gratuïtament.
Us animem a reduir al màxim la “fracció resta”, que és tot allò que no es pot reciclar i
que hem de pagar perquè s’enduguin. Si fóssim capaços de reduir les deixalles
corrents, es reduiria també el rebut d’escombraries.

SERVEI DE CORREUS
Arran de les reiterades incidències i la disminució de la qualitat del servei de correus
al nostre municipi, especialment accentuada pels constants canvis de personal, des
de l’Ajuntament vam traslladar el malestar al consell d’alcaldes de la Garrotxa, on la
majoria de municipis de la Garrotxa es trobaven en la mateixa situació. Es va decidir,
doncs, de tramitar una queixa conjunta des del Consell Comarcal i establir una reunió
amb representants de Correus. Al llarg d’aquest temps s’han realitzat dues reunions a
la Direcció Territorial de Correus de Catalunya.
La principal preocupació és la manca de cobertura estable dels llocs de treball que
origina freqüents canvis de persona inexperta que, mancat de coneixement de
l’entorn, perjudica l’estabilitat del servei dintre dels paràmetres de qualitat apreciats
pels usuaris.
Ara com ara, Correus reconeix la manca d’estabilitat en els serveis vacants afectant
diferents municipis de la comarca, un dels quals és Mieres. Correus confia que pugui
produir‐se una situació d’estabilitat d’aquests serveis mitjançant les dues ofertes
d’ocupació en vies de tramitació actualment de gairebé 4.000 vacants, a més de
l’obertura de noves llistes per acollir candidats amb contractació eventual.
Mentrestant, s’esforçarà per dotar de la màxima durada els contractes que s’hagin
d’efectuar, de garantir l’experiència prèvia dels contractats sempre que sigui possible
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i de concertar en un altre cas, la idoneïtat de les candidatures facilitades pels
mateixos ajuntaments.

L’AJUNTAMENT INFORMA

APLICACIÓ MÒBIL MY112
El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència al Telèfon 112 ha creat una
aplicació gratuïta per a telèfons mòbils que permet l'enviament automàtic de les
coordenades de localització de la persona que truca per alertar d'una emergència.
L'aplicació, anomenada My112 està disponible pels sistemes Android i iOS.
Aquesta 'app' permetrà augmentar la capacitat de resposta dels cossos
d'emergències. La localització és especialment indicada per a casos en què la persona
que pateix l'emergència, o n'és testimoni, no sap on es troba exactament (zones
rurals, en trajectes per carreteres, etc.).

QUINA BENÈFICA DE NADAL PER LA MARATÓ DE TV3
El dia de Nadal i Cap d’any es va dur a terme la tradicional Quina de Nadal. Enguany
ha estat organitzada i hi ha col∙laborat totes les associacions del poble i els beneficis
s’han destinat a la Marató de TV3. Es van recollir un total de 565 euros, que s’han
ajuntat amb els 92 euros que es recolliren durant “La marató de jocs” que es va dur a
terme pel pont de la Puríssima.
Així doncs, s’han ingressat al compte de la Marató un total de 657€ per col∙laborar a
la campanya d’enguany. Moltes gràcies a tothom que d’una manera o altra ha
participat i contribuït amb aquesta aportació. Hem tornat a mostrar que Mieres és un
poble solidari.

ÀREA D’OCUPACIÓ ‐ MAS LES MATES
Des d'aquesta àrea es planifiquen i executen serveis i programes amb l'objectiu
d’oferir les eines i els recursos necessaris per a millorar l'ocupació de les persones
que es troben en situació d'atur o de les que cerquen una feina més adient als seus
coneixements i aptituds laborals.
QUÈ T'OFERIM:
Un servei de Borsa de Treball amb:
‐ Entrevistes personalitzades CAL DEMANAR HORA PRÈVIA. (972 26 78 12)
‐ Orientació laboral.
‐ Assessorament per a cartes de presentació, CV i entrevistes de feina.
‐ Sala amb ordinadors a disposició dels usuaris.
‐ Panell informatiu amb les ofertes laborals.
‐ Seguiment professional després de la inserció.
‐ Pàgina web amb ofertes laborals d’àmbit comarcal: borsadetreball.olot.cat
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AGENDA D’ACTIVITATS
MERCAT EXTRAORDINARI

L’AJUNTAMENT INFORMA

Dissabte 25 de febrer: mercat extraordinari de carnestoltes! Hi haurà taller de
maquillatge de cares.

RUA DE CARNESTOLTES
Divendres 24 de febrer: Rua de carnestoltes organitzada per l’Escola Finestres i
l’AMIPA. Sortida de l’escola a les 12 del migdia fins davant l’Ajuntament.
Seguidament entrega de la vara i pregó del rei carnestoltes des del balcó de
l’Ajuntament. Hi haurà un vermut per a tots els assistents.

SEGON SOPAR DE JOVES
Divendres 24 de febrer: sopar de joves al Centre Cívic.

TARDA DE JOCS AL CENTRE CÍVIC
Voleu compartir una tarda de dissabte al voltant dels jocs de taula? Doncs cap al
centre cívic el dissabte 18 de març, a partir de les 4 de la tarda.

XERRADA «DONEM VEU A LA MEMÒRIA. RECUPEREM LA MEMÒRIA
DEL POBLE A TRAVÉS D'ENTREVISTES ALS AVIS I ÀVIES»
El proper dissabte 25 de març a les 17:30 al Centre Cívic de Mieres parlarem de la
importància de conèixer la nostra història més propera. De preguntar als avis i àvies
del poble com van viure, quines van ser les seves inquietuds i quina és la seva
experiència.
La xerrada, organitzada pel Centre d'Estudis Mierencs, anirà a càrrec de la doctora en
història comparada, política i social, Helena Saavedra i Mitjans, que ens explicarà què
és la memòria oral, quina és la importància de recuperar‐la, com es pot conservar,
quines tècniques es fan servir i, a més, ens posarà alguns exemples del seu treball, ja
que ella s'ha dedicat de manera professional a fer entrevistes per estudiar la història
de les dones en època franquista.
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Tothom que estigui interessat en la història, en conèixer millor el seu passat o que
vulgui col∙laborar amb el projecte del Centre d'Estudis Mierencs de fer entrevistes als
avis i àvies de ben segur que ho trobarà molt interessant.

L’AJUNTAMENT INFORMA

V MOSTRA LITERÀRIA DE MIERES ‐ DIADA DE SANT JORDI
Aquest any el Club de Lectura de Mieres torna a organitzar per cinquè any consecutiu
aquest recull literari. 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 donar abans del 8 d'abril a la Marta Teixidor del Centre
Cívic, o fer arribar al següent correu electrònic: tdannam@gmail.com.

XERRADA A L’ESCOLA DE FINESTRES
Xerrada oberta a tothom del periodista Xavier Llopart sobre la novel∙la “L’oreneta de
Mont‐sacer”, que parla d’un estiu actual a un poble petit tarragoní, on quatre nens,
dos estiuejants i dos fills del poble, es fan amics. Dilluns 24 d’abril a les 12.00h a
l'escola.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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BASES DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE MIERES 2017

L’AJUNTAMENT INFORMA

Participants
‐ L’exposició fotogràfica està oberta a tothom, resident a qualsevol lloc, i la inscripció
és gratuïta.
‐ Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.
‐ La participació a l’exposició suposa la plena acceptació de les seves bases i de la
decisió inapel∙lable de la selecció.
Categories temàtiques
La temàtica de l’exposició és el terme municipal de Mieres: el seu patrimoni
arquitectònic, cultural, paisatgístic i humà (inclou també les festes majors, la Fira de
l’Intercanvi , Processó dels Dolors i altres esdeveniments culturals. Qualsevol acte o
activitat que es faci dins del terme municipal, el dia a dia, el treball agrícola o
ramader, …)
Com fer arribar les fotografies a l’organització
Les fotografies es faran arribar a través d'un enllaç que trobareu a la web de
l’ajuntament.
Requisits tècnics de les fotografies
‐ Les fotografies seran en format digital.
‐ Els arxius es presentaran en alta resolució, amb la qualitat suficient per poder
imprimir una foto de 20/30cm. Cal enviar les fotografies amb el màxim de píxels
que disposeu.
‐ No s’admetrà l’alteració digital de les fotografies, excepte ajustaments bàsics en
relació a la lluminositat, el contrast i la saturació en color, la nitidesa o l’equilibri de
blancs. En cas de dubte, l’organització podrà demanar l’arxiu original de les
fotografies.
‐ Les fotografies també poden ser en blanc i negre.
Drets d’autor
‐ Els participants s’han de declarar autors de les fotografies, sinó ells mateixos són
responsables directes de les reclamacions que es puguin donar per drets d’imatge
id’autor.
‐ Els drets d’autor de les fotografies seleccionades continuaran essent del fotògraf.
‐ Les fotografies presentades podran ser exposades o publicades al web municipal
amb la finalitat de difondre les obres i divulgar el coneixement sobre el terme
municipal, sempre citant l’autor.
‐ Les fotografies presentades podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells,reportatges,
dossiers de premsa, etc. de promoció de l’exposició o d’altres necessitats
promocionals de l’ajuntament, sempre citant l’autor.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Terminis de presentació
La data per a la presentació de les fotografies és des de l’1 d’abril de 2017 fins el 30
de juny de 2017.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Selecció
‐ La comissió organitzadora seleccionarà fins a un màxim de 30 fotografies.
‐ Les fotografies presentades es podran veure a l’església de la Romeria, situada al
barri de la Cellera de Mieres.
‐ Se celebrarà una inauguració de l’exposició fotogràfica el diumenge 27 d'agost a
2/4 de 6 de la tarda, dins dels actes de la Festa Major. Durant la inauguració hi haurà
un pica‐pica.
Altres condicions
‐ Qualsevol dubte que aparegui durant el desenvolupament de l’exposició es podrà
resoldre a través del correu electrònic de l'Ajuntament.
‐ L’organització desqualificarà qualsevol obra que no segueixi les condicions
d’aquestes bases.
‐ Tot allò no previst a les bases es resoldrà segons el criteri de la comissió
organitzadora.
‐ Cada persona que hagi presentat una fotografia seleccionada rebrà una còpia en
format 20 x 30 en paper fotogràfic.
‐ Cada fotografia ha de venir identificada amb un títol i el lloc i la data.

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