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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

RESULTAT CONSULTA POPULAR PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2016
El passat 26 de juny vam realitzar una consulta per tal de decidir les inversions
municipals d’aquest 2016. En total van votar 122 persones, un 42,07% de les inscrites
al Registre de Participació Ciutadana. D'aquests hi havia 5 vots nuls i 1 vot en blanc. El
resultat de la consulta va ser el següent:
-01 (A) Jocs Centre Cívic (200 €) - 76 vots.
-02 (E) Miralls (650 €) - 74 vots.
-03 (H) Parc Infantil (3.500 €) - 67 vots.
-04 (J) Arbres (1.000 €) - 65 vots.
-05 (M) Millora escenari (1.600 €) - 63 vots.
-06 (D) Pícnic (2.500 €) - 56 vots.
-07 (C) Barana (1.500 €) - 51 vots.
-08 (L) Petanca (300 €) - 46 vots.
-09 (F) Aparcament (2.500 €) - 45 vots.
-10 (K) Patrimoni (4.500 €) - 39 vots.
---------------------------------------------------------11 (I) Mur de l'església (11.000 €) - 39 vots.
-12 (B) Bancs (7.000 €) - 31 vots.
-13 (G) WC (8.000 €) - 29 vots.
-14 (N) Asfaltatge (11.000 €) - 17 vots.
Així doncs, i un cop reunit de nou el Consell de Poble, s’ha decidit que les inversions
municipals que es realitzaran aquest 2016 seran les 10 més votades i que no
sobrepassen, en conjunt, els 23.450 euros (que és el total de la partida destinada als
pressupostos participatius).
S’ha creat una Comissió de Seguiment formada per diferents membres del Consell de
Poble per tal d'assegurar el compliment de les actuacions. Aquestes hauran d’estar
adjudicades abans de finalitzar l’any. El Consell de Poble tornarà a reunir-se a finals
de novembre per avaluar el procés d'enguany i preparar el procés del 2017.

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A
ENTITATS
L’Ajuntament de Mieres té voluntat d’obrir una convocatòria de subvencions
destinades a finançar entitats I associacions que realitzin activitats amb l’objectiu de
fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials,
d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del
municipi i associacionisme.

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

1

Agost 2016 | Número 9

La proposta de bases ha estat consensuada amb les entitats del municipi i ha estat
aprovada per unanimitat pel Ple municipal. Les subvencions concedides a l’empara
d’aquestes Bases s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupades
dins el període de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Les entitats que ho desitgin poden passar per l’Ajuntament a partir del 12 de
setembre i omplir la sol·licitud. Podeu consultar les bases completes a la pàgina web
municipal (www.mieres.cat).
Punt del ple ordinari del 27 de maig, aprovat per unanimitat.

ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AMC)
L'Associació de Micropobles de Catalunya és una entitat sense afany de lucre que vol
donar veu als pobles de Catalunya que tenen menys de 500 habitants; una acció que
ha de servir per a millorar la capacitat de gestió dels seus ajuntaments i la qualitat de
vida dels seus habitants.
El seu objectiu és comunicar i posar en evidència totes aquelles dificultats que
comporta el fet d'haver de gestionar un ajuntament amb escassos mitjans. També
treballen per tal que es reconegui el principi de subsidiarietat* en el cas dels pobles
petits, on adquireix una especial importància. A dia d’avui hi ha 118 municipis
associats.
Els pobles de menys de 500 habitants representem un terç dels municipis catalans i
un terç de la superfície del territori, però en canvi només som un 2% de la població.
Com a Ajuntament pensem que hem d’unir esforços amb la resta de pobles petits, ja
que compartim moltes problemàtiques.
* El principi de subsidiarietat implica, bàsicament, que un assumpte ha de ser resolt per l'autoritat
més propera a l'objecte del problema.
Punt del ple ordinari de l’1 de juliol, aprovat per unanimitat.

ADHESIÓ A LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE (CETS)
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les
àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat
turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les
empreses turístiques locals.
La CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del parc natural es desenvolupi
de forma compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot
tenir el turisme.
El procés per l'obtenció de la Carta suposa un gran esforç pels gestors de l'espai.
Implica mantenir una relació estreta de col·laboració amb tots els actors locals
(administracions públiques, empresaris turístics, associacions...) per definir de
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manera conjunta, a través d'un minuciós procés participatiu, una estratègia i un pla
d'acció a 5 anys per desenvolupar un turisme sostenible al territori.
La CETS es va començar a aplicar a la Garrotxa l’any 2001, sent un dels primers parcs
naturals europeus i el primer espanyol que la va implantar.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Punt del ple ordinari de l’1 de juliol, aprovat per unanimitat.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ DE CAMINS
HISTÒRICS I SENDERS DEL MUNICIPI
L’Associació Amics de la Serra de Finestres ha presentat una proposta de protecció
dels camins històrics que pretén establir una sèrie de mesures de protecció
encaminades a senyalitzar les prohibicions de circulació motoritzada a determinats
trams de camins i senders que s’han recuperat en els darrers anys, especialment els
camins que transcorren entre Mieres a Sant Aniol de Finestres, passant per la Serra
de Finestres.
La majoria d’aquests camins estan integrats a la Xarxa de Senders d’Itinerannia i
estan senyalitzats amb senyals horitzontals i verticals. Són camins de diversa
tipologia: corriols, camins de bast, camí ral, etc.
S’ha detectat que per aquests camins hi passen motos de trial que els malmeten i
que, segons la llei que regula l’accés motoritzat al medi natural, no hi podrien passar.
Punt del ple ordinari de l’1 de juliol, aprovat per unanimitat.

MOCIONS APROVADES
- Moció en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en
els espais públics
Punt del ple ordinari del 27 de maig, aprovat per unanimitat.

- Moció per un model energètic socialment i mediambientalment sostenible
Punt del ple ordinari del 27 de maig, aprovat per unanimitat.

- Moció del món local en defensa de l’acollida de les persones refugiades
Punt del ple ordinari de l’1 de juliol, aprovat per unanimitat.

- Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca en relació a la
planta de triatge
Punt del ple ordinari de l’1 de juliol, aprovat per unanimitat.
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CAMPANYA MOSQUIT TIGRE

L’AJUNTAMENT INFORMA

S'han iniciat les actuacions per minimitzar la presència de mosquit tigre al municipi.
S'estan tractant embornals i aigües estancades de caràcter públic (per exemple, a la
riera) amb un producte biològic antilarves. També es repartirà tela mosquitera a
aquells que la sol·licitin a l'Ajuntament per tal de tapar dipòsits d'aigua i evitar la
reproducció del mosquit.
El mosquit tigre és una espècie invasora que es troba en expansió. És de mida petita,
de color negre i amb ratlles blanques. Les femelles dipositen els ous en sec i a la
paret interna de petits recipients que poden contenir aigua (> 200 litres). Les larves
són aquàtiques. El mosquit tigre té un radi d'acció curt. Si evitem que a casa nostra
trobi llocs per criar, nosaltres serem els primers beneficiats.

CAMPANYA NETEJA DE SOLARS
Enguany s’ha tornat a demanar als propietaris dels solars que hi ha al poble que facin
una neteja d’estiu dels seus respectius solars. Durant aquest període, generalment,
l’herba ha crescut molt i, tant per seguretat com per respecte als veïns i veïnes, es
demana que es mantinguin nets. Novament agraïm la col·laboració a la gent que ho
ha fet i recordem que és cosa de tots mantenir el poble en bon estat.

COMPRA DE VEHICLE MUNICIPAL PER A LA BRIGADA
El fins ara vehicle municipal estava suposant una despesa excessiva pel municipi en
matèria de manteniment i reparacions, ja que tenia molts anys. Després de valorar
diferents opcions, es va decidir considerar la compra d'un nou vehicle com a inversió
imprescindible per aquest 2016. Així doncs, i des d’aquest mes de maig, l’Ajuntament
disposa d’un nou vehicle municipal, un Dacia Dokker de color blanc, que serà utilitzat
principalment pel brigada municipal.

PARC DE SALUT
El passat mes de juny i juliol varen començar les activitats de gimnàstica per a gent
gran, guiades per un monitor de Dispsalut. Els altres anys aquestes activitats s’havien
iniciat a la primavera, però aquest any s’han endarrerit molt, tot i ser un èxit de
participació.
Des de Dipsalut ens han confirmat que començaran el proper setembre. Tan bon
punt sapiguem el dia de la setmana i hora concreta, us ho comunicarem.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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NETEJA DE LA LLERA DEL RIU

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest mes d'agost s'han realitzat els treballs de manteniment periòdic de dos trams
de la llera de la riera Merdançà i del rec de Sant Pere.
L'actuació s'ha limitat exclusivament a la desbrossada de formacions herbàcies i
arbustives i una tala de selecció de la vegetació arbòria excessivament densa
instal·lada a les lleres, així com la retirada d'arbres morts, caiguts i tombats de les
lleres i marges.
La desbrossada està condicionada a què la llera no quedi desproveïda totalment de
vegetació atès la seva funció de corredor biològic i que aquesta forma part de
l'hàbitat d'algunes espècies que l'utilitzen fora de l'època de cria com a lloc de refugi i
alimentació.
A més l'actuació s'ha realitzat durant aquest període per tal de no pertorbar el
període de reproducció de l'avifauna associada al sistema fluvial, compresa entre el
15 de març i el 31 de juliol.

US RECORDEM
HORARIS DE L’AJUNTAMENT
Els horaris d’atenció al públic de la secretaria Municipal són:
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 hores.
Dimarts i dijous de 17 a 21 hores.
Horaris i àrees de cada regidoria:
• Alcaldia i Gestió i promoció econòmica i social (Enric Domenech): Dilluns i
dimecres de 10 a 14h.
• Cultura, educació i participació (Marta Sasanedas): divendres d'11 a 13h.
• Benestar social (Magda Reig): Dijous de 17 a 19h.
• Urbanisme i medi ambient (Neus Casals): dimarts de 17 a 20h.
Si voleu ser atesos per qualsevol regidora o per l’alcalde us aconsellem que demaneu
cita prèvia a la secretaria municipal.
Altres horaris o serveis pels quals també caldrà demanar cita prèvia:
-Secretari (Jordi Jové): dilluns i divendres (matins).
-Arquitecta (Anna Baldó): Un divendres matí cada quinze dies
-Inspector d’obres (Quim Bartrina): un dimecres matí cada quinze dies.
-Assistent social: primer dilluns de mes de 9 a 10 amb cita prèvia trucant al Consorci
de Benestar Social (972 26 66 44).
-Educadora social: amb cita prèvia trucant al Consorci de Benestar Social
(972 26 66 44).
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CALENDARI DELS PROPERS PLENS

L’AJUNTAMENT INFORMA

Els Plens que resten d’aquest 2016 estan programats pels següents divendres a les
20:00h. Recordeu que els plens són oberts a tothom i podeu participar al final, al
punt de precs i preguntes, que esdevé un torn obert de paraules. Si voleu rebre la
convocatòria amb l’ordre del dia dels Plens, envieu un correu electrònic indicant-ho a
la següent adreça: amieres@mieres.cat
Calendari plens 2016:
•
•
•
•
•

23 d’agost
30 de setembre
28 d’octubre
25 de novembre
23 de desembre

REVISIÓ POUM I CATÀLEG MASIES
Està obert el termini per a presentar demandes/propostes per la revisió del POUM
així com per a la revisió del catàleg de masies.

VOLUMINOSOS
Els materials voluminosos s'hauran de treure al carrer la nit abans del dia de la
recollida o abans de les 8h del matí del mateix dia, mai la setmana abans i s'hauran
de dipositar exclusivament a dins del tancat de l'aparcament municipal, que és
l'únic punt de recollida de voluminosos. Cal respectar estrictament els dies i hores
establerts.
Els materials recollits seran voluminosos de difícil transport pels particulars, com
poden ser mobles, electrodomèstics, trastam vell, entre 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, oli minerals/vegetals, medicaments
i cosmètics, fitosanitaris)... que cal dur a les deixalleries per part del particular o a la
deixalleria mòbil.
Calendari de recollida de
voluminosos 2016:
•
•
•
•
•

Calendari de deixalleria mòbil:

18 d'agost.
1, 15 i 29 de setembre.
19 i 20 d'octubre.
10 i 24 de novembre
22 de desembre.

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

•
•

19 i 20 de setembre.
14 i 15 de novembre.

6

Abril 2016 | Pressupostos participatius

NOVETATS

L’AJUNTAMENT INFORMA

TRANSPORT A DEMANDA
El Consell Comarcal i l’empresa de transports Teisa ens ofereixen un servei de
transport a demanda per poder anar a Olot els dilluns. Es tracta d'un servei
complementari a les línies regulars i que funcionarà com a transport a demanda.
El funcionament d’aquest servei serà el següent:
• Cal fer reserva prèvia abans del divendres a les 17 hores trucant al telèfon
972 260196.
• Horaris de sortida: Mieres 9:15hores. Arribada a Olot: 9:45 hores
• Horaris de tornada: Olot 13:15 hores. Arribada a Mieres: 13:45 hores
• El cost del servei serà d' 1,70 euros per trajecte.

ENQUESTA DE VALORACIÓ CIUTADANA
Juntament amb aquest butlletí rebreu una enquesta de valoració ciutadana que ha
de servir-nos per a conèixer l’opinió de diferents aspectes del municipi. Teniu temps
per omplir-la fins al dia 4 de setembre. Un cop omplerta, la podeu dipositar a la
bústia de fora l’Ajuntament.
És molt important que feu l’esforç d’omplir-la i retornar-la, ja que ens interessa molt
saber quina és l’opinió del poble en aquest primer any de govern. Us agraïm la vostra
col·laboració.

ACTIVITATS
BRIGADES JOVES
Han finalitzat les primeres brigades joves de Mieres. Vam comptar amb la
participació de 13 joves que han col·laborat amb el casal d'estiu i a millorar els espais
públics del poble. Les principals tasques que han fet són: neteja dels espais públics,
pintar els bancs del pavelló, manteniment i millora de la font de Sant Pere, plantar
flors a la Plaça Major, classificar els llibres de la biblioteca... Tot això s'ha combinat
amb activitats de lleure.
Aprofitem per agrair a tots els que heu fet possible la realització d'aquestes activitats.
Esperem poder tornar a oferir aquesta activitat l'any vinent i que pugui resultar
encara més enriquidora pel jovent que hi participi.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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HORARI CENTRE CÍVIC / DINAMITZADORA 2016

L’AJUNTAMENT INFORMA

A partir del 12 de setembre el Centre Cívic reiniciarà la seva activitat habitual, amb
l’obertura de la biblioteca els dimarts i dijous, de 17:00 a 19:00 hores. L’Alba, la
dinamitzadora, serà l’encarregada de l’espai. L’horari de la resta d’activitats que es
desenvolupen habitualment al Centre Cívic és el següent:

CAMPIONAT D’ESPANYA DE TRIATLÓ
El pròxim dissabte 3 de setembre la carretera que ens connecta amb el Pla de
l’Estany romandrà tallada fins a Sant Miquel de Campmajor a partir de les 15:00 i
durant unes hores a causa del Campionat d’Espanya de Triatló que es realitza a
Banyoles.
Des de l’Ajuntament hem fet arribar el nostre malestar a Trànsit perquè ni tan sols
se’ns ha notificat d’aquesta afectació. No obstant això, esperem trobar ponts de
diàleg amb l’Ajuntament de Banyoles per tal de solucionar la problemàtica i resoldre
la situació de forma positiva per a tothom.

FESTA MAJOR 2016
Aquest any la Festa Major se celebrarà els dies 26, 27, 28 i 29 d’agost. S’ha repartit
un programa de les activitats previstes a totes les cases i també el podeu consultar a
les cartelleres i a la pàgina web de l'ajuntament.
Demanem la comprensió dels veïns i veïnes del poble durant els dies que duri la festa
per les molèsties que es puguin ocasionar.
Recordar que durant les activitats no es podrà aparcar ni circular per la Plaça Major,
la Placica i el carrer Nou.
•
•
•

•

Divendres 26 d'agost: a part de les 19h no es podrà circular ni aparcar a la
Plaça Major.
Dissabte 27 d'agost: a partir de les 15h no es podrà circular ni aparcar a la
Plaça Major, Placica i carrer Nou.
Diumenge 28 d'agost:
o De les 18:15h a les 20:30h no es podrà circular ni aparcar a la Plaça
Major.
o De 18h a 24h no es podrà circular ni aparcar a la Placica.
Dilluns 29 d'agost: de 17h a 20h no es podrà aparcar a la Plaça Major.

BONA FESTA MAJOR!
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