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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A SOM ENERGIA
L’Ajuntament va acordar promoure un model energètic socialment i medi‐
ambientalment sostenible mitjançant la contractació del subministrament
d’electricitat de tots els edificis municipals i l’enllumenat públic a cooperatives de
consum i producció d’energia 100% verda, amb la finalitat de convertir‐se el 2020 en
un municipi que consumeix només energia verda i renovable i per tant, un municipi
que no contamina amb l’energia elèctrica.
Actualment aquest model de subministrament només és possible a través de la
participació en els serveis de la cooperativa energètica Som Energia SCCL i és per
aquest motiu que es formalitzarà l’adhesió de l’ajuntament com a soci de
l’esmentada cooperativa de consum i es formalitzarà l’encàrrec del subministrament
d’energia elèctrica abans de finalitzar l’any.
Punt del ple ordinari del 23 d’agost, aprovat per unanimitat.

FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2017
S’han establert els dies 7 d’abril, Dolors, i 28 d’agost, Festa Major, com a festes locals
del municipi de Mieres per a l’any 2017.
Punt del ple ordinari del 23 d’agost, aprovat per unanimitat.

ADHESIÓ A LA TAULA PER A L’EDUCACIÓ DE LA GARROTXA
Vista la proposta de creació d’una Taula per a l’Educació a la Garrotxa promoguda per
diferents entitats públiques i privades de la comarca i que té per objectiu treballar
conjuntament en favor de l’educació al llarg de la vida a la comarca, l’Ajuntament ha
considerat interessant adherir‐s’hi i ha designat a la regidora Marta Sasanedas com a
representant en els òrgans de participació i deliberació que es constitueixin en el
marc de la Taula.
Punt del ple ordinari del 23 d’agost, aprovat per unanimitat.

CONTENIDOR DE RECOLLIDA DE ROBA
L’Ajuntament de Mieres ha establert un conveni de col∙laboració amb l’empresa EL
ADAD‐L’ENCANT, SLU per a la gestió del servei de recollida de roba usada mitjançant
la ubicació d’un contenidor especial a la via pública, concretament a l’àrea de
contenidors de l’aparcament municipal. En principi està previst que durant el mes de
novembre s’iniciï el servei.
Punt del ple ordinari del 30 de setembre, aprovat per unanimitat.
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TALLER DE MEMÒRIA 2016 ‐ 2017
Davant la bona acceptació que va tenir l’any passat i vista la possibilitat de tornar a
encarregar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la realització d’un taller de
memòria per a la gent gran durant el segon semestre de l’any 2016 i primer semestre
de l’any 2017, des de l’Ajuntament s’ha decidit sol∙licitar els serveis del Consorci per
tal que organitzin el taller. L’Ajuntament assumeix la totalitat del cost que pertoca
tant a l’ajuntament com als usuaris, atès que és important que cap persona resti
exclosa per motius econòmics.
El taller es realitzarà cada divendres al matí de 10 a 11 i només cal inscriure’s
prèviament a l’Ajuntament.
Punt del ple ordinari del 30 de setembre, aprovat per unanimitat.

PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ DE L’AUXILIAR ADMINISTRATIVA
S’han aprovat les bases i la convocatòria que ha de regir el concurs‐oposició
mitjançant promoció interna per proveir la plaça d’auxiliar administratiu a través d’un
procés de funcionarització. D’aquesta manera l’actual auxiliar administrativa
esdevindrà funcionària i podrà desenvolupar algunes tasques que agilitzaran els
procediments administratius.
Punt del ple ordinari del 30 de setembre, aprovat per unanimitat

TRASLLAT DE L’ARXIU MUNICIPAL A L’ARXIU COMARCAL DE LA
GARROTXA
L’ajuntament de Mieres és titular d’un fons documental constituït, bàsicament, per
documentació del mateix Consistori, la qual es considera d’interès per a la
col∙lectivitat pel seu valor informatiu i cultural, i de la qual se’n vol afavorir la seva
preservació i divulgació. Actualment l’Ajuntament de Mieres no disposa d’un espai
adequat que permeti conservar el seu fons en condicions idoneïtat necessàries i que
en permeti el fàcil accés a investigadors i a ciutadans en general.
A causa dels motius exposats, s’han dut a terme gestions davant l’Arxiu Comarcal de
la Garrotxa, per tal de cedir‐li en comodat una part del fons documental de
l’Ajuntament de Mieres, perquè disposa de les instal∙lacions adequades per a la
conservació de la documentació i de l’espai necessari i idoni per a l’accés a
investigadors i a ciutadans en general.
Punt del ple ordinari del 30 de setembre, aprovat per unanimitat
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MOCIONS
Proposta de moció de suport a la querella contra l’Estat espanyol per crims contra la
humanitat per l’afusellament dels alcaldes de Montagut i Oix, Sant Feliu de Pallerols i
les Preses.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Punt del ple ordinari 23 d’agost, aprovat per unanimitat.

Proposta d’atorgament d’un ajut econòmic en concepte de cooperació al
desenvolupament per fer front a les despeses d’organització del projecte menjadors
escolars de la comuna rural de Mali promoguda per l’entitat microFons de Catalunya
en nom de CC ONG.
Punt del ple ordinari 30 de setembre, aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2017
El pròxim divendres 28 d’octubre a les 20:00h a la sala de plens tindrà lloc el ple
ordinari del mes d’octubre on s’aprovaran les ordenances fiscals pel 2017. Recordeu
que els plens són oberts a tothom i podeu intervenir al punt de precs i preguntes
(últim punt de l’ordre del dia).
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per a la regulació de
les aportacions dels veïns i veïnes en forma d'impostos, taxes i preus públics. En
principi s'aproven cada vegada que hi ha una variació, normalment un cop a l'any i
dins el darrer trimestre de l'exercici fiscal.
Les taxes són els imports que fixa el Consistori per a la utilització del sòl públic, per la
prestació de serveis públics o la realització d'activitats o tasques administratives de
competència local, que afectin o beneficiïn a ciutadans en particular. I els preus
públics determinen les quanties econòmiques per la realització de determinats
serveis que es presten a sol∙licitud o recepció voluntària dels administrats i que es
prestin amb concurrència amb el sector privat.
Les ordenances municipals són, per definició, unes normes de compliment obligatori
dictades per l'ajuntament per al bé públic, de caràcter reglamentari i per aplicació
d'una llei o un decret.
Així doncs, estem parlant d’impostos com l'Impost sobre Béns Immobles (IBI),
l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM), l’Impost sobre construccions, instal∙lacions i obres (ICIO), l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) o les taxes
per gestió de residus, clavegueram i aigua, principalment.
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ESTUDI DEL PARC D’HABITATGES DEL NUCLI URBÀ DE MIERES

L’AJUNTAMENT INFORMA

S’ha dut a terme un estudi sobre el parc d’habitatges del nucli urbà de Mieres, amb
l’objectiu d’establir estratègies d’actuació per fer efectiu l’accés dels ciutadans a un
habitatge, de la manera més sostenible possible i amb la màxima optimització del
parc d’habitatges existent al municipi.
Aquest estudi previ ens ha permès constatar que al nucli urbà actualment hi ha més
habitatges de segona residència que de primera i que un 24% dels habitatges són
buits o en construcció.
Parc d’habitatge del nucli urbà de Mieres:
CARRER
O BARRI

1ª
RESIDÈNCIA

2ª
RESIDÈNCIA

HABITATGES
BUIT

LOCALS O
MAGATZEMS

EN
CONSTRUCCIÓ

Can Caló

24

28

11

7

1

Sant Pere

9

7

2

1

4

Romeria

20

22

13

3

8

Pujolet

6

2

‐

‐

‐

Totals

58

59

27

11

13

ACTUACIÓ SOBRE ELS COLOMS
Com ja sabeu aquest any s’ha dut a terme una segona actuació per controlar la
població de coloms existents al poble. Amb aquesta segona actuació s’han capturat
un total de 50 exemplars.

REUNIÓ PURINS
El passat divendres 7 d’octubre es va fer una trobada amb les persones dedicades al
sector porcí del nostre municipi, com també amb alguns distribuïdors de purins.
Tots som conscients que estem en un poble rural i que el sector porcí és una de les
activitats que en formen part. També entenem que hi ha altres activitats,
especialment les lligades al sector turístic, i part de població que són més sensible a
les olors.
Amb bona voluntat per totes les parts, es va arribar a l’acord que els divendres a la
tarda, dissabtes i diumenges al matí no es tirarien purins a tota la franja al voltant del
poble. Si en alguna ocasió excepcional cal fer‐ho en aquests dies es comunicarà als
responsables municipals. També vam acordar que es repararien les cubes que tenen
pèrdues.
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Volem agrair a aquest sector la bona predisposició per la seva part. I agrairem també
la comprensió de la població en les ocasions, esperem que poques, que calgui tirar
purins en cap de setmana.
Cal dir que hi ha molts tipus de purins (segons la concentració) i que es fa molt difícil
arribar a determinar si s’estan tirant més purins dels que tocarien en un camp
determinat. D’altra banda, si no es tiressin purins, es ruixarien els camps amb
productes químics, que potser no fan pudor però poden ser tant o més perjudicials
pel nostre entorn i per a nosaltres mateixos.

ATENCIÓ
PAVIMENTACIÓ DE LA CARRETERA GI‐524
Ens han comunicat que aquest octubre començaran els treballs de paviment amb
aglomerat de diferents talls a la carretera GI‐524 del pk 0,500 al pk 21,750, és a dir,
des de la Casica d’en Bruguer cap a Olot. Disculpeu les molèsties.

PISOS RECTORIA
La Fundació Tomàs de Lorenzana fa temps que treballa en la rehabilitació de l’antiga
rectoria per reconvertir‐la en quatre pisos de caràcter social. Els pisos tenen entre
60/70 m2 habitables i disposen de dues habitacions, lavabo, cuina i menjador. A més
hi haurà 3 garatges i un aparcament a l’exterior així com quatre horts o espais
exteriors. El preu aproximat del lloguer serà de 300 a 400 € (en funció del pis i les
característiques). Si hi esteu interessats o voleu rebre més informació podeu passar
per l’ajuntament.
A partir d’ara i fins al 31 de desembre, les persones interessades s’hauran d’inscriure
en un primer registre de possibles candidats, a l’ajuntament.

REVISTA ROCA DEL MIGDIA
L'equip de redacció de Roca de Migdia ens tornem a reunir per a editar el segon número.
Com en el número anterior, buscarem la participació de totes les associacions del poble i
d'aquelles persones que vulguin publicar‐hi algun article. A més a més, i com que volem
que sigui una revista plural i oberta al parer de tota la gent del poble, afegirem un
apartat amb les opinions i escrits que ens vulgueu fer arribar. I, com no podia ser d'una
altra manera, convidem a qui vulgui sumar‐se a l'equip redactor que ens ho faci saber:
revistamieres@gmail.com o bé a la bústia del c. Can Caló núm. 14.
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AGENDA D’ACTIVITATS

L’AJUNTAMENT INFORMA

ACTIVITATS CENTRE CÍVIC
Dilluns i dimecres de 16:00h a 17:00h: informàtica.
Dimarts i dijous de 17:00h a 19:00h: biblioteca.
Dimecres de 17:00h a 19:00h: activitats creatives.
Dijous de 19:00h a 20:00h: salsa
Divendres de 18:00h a 19:00h: estiraments.
Dissabte i diumenge de 14:30h a 18:00h: tardes al centre cívic.

ACTIVITATS AL PAVELLÓ
Dimarts de 18:30h a 21:30h: bàsquet.
Dimecres de 16:00h a 17:30h: dansa del ventre.
Dimecres de 17:30h a 18:00h: patinatge
Dijous de 19:00h a 21:00h: futbol.

ALTRES ACTIVITATS:
Dilluns a les 9:00h: activitats al Parc Urbà de Salut.
Divendres a les 10h: taller de memòria (sala polivalent de l'ajuntament).
MERCATS EXTRAORDINARIS
Mercat extraordinari del dissabte 29 D'OCTUBRE
Ei, que al Mercat celebrem la castanyada! Menjarem castanyes un any més i aquesta
vegada ho farem amb un xic de música i titelles, així doncs us convidem a treure el
caparró! Porta instruments i titelles i fes amb nosaltres un dia més bonic! A partir de
les 11h. Preu simbòlic per cobrir despeses.
Mercat extraordinari del dissabte 3 DE DESEMBRE
Hem pensat un taller per fer: forrar llibretes amb l'art que portem dins! Porta la
llibreta, el material per decorar el posem nosaltres! Hi haurà papers de colors, cordills,
flors i fulles seques… animeu‐vos! A partir de les 11h. Preu simbòlic per cobrir
despeses.
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VESPRE DE CINEMA JOVE
El divendres 28 d'octubre, a les 20:00h, al centre cívic, hi haurà sessió de cinema per
als joves del poble (a partir de primer d'ESO).

L’AJUNTAMENT INFORMA

Penseu a portar les crispetes!!

CASTANYADA
El dilluns 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.
Us hi esperem!
Organitza: Comissió de Festes, Amics de la Serra de Finestres i Ajuntament de Mieres.

31a FIRA DE L’INTERCANVI
El segon diumenge de novembre, com ja és tradició, tindrà lloc la 31a Fira de
l’Intercanvi de Mieres, la més antiga de tot Catalunya, organitzada per l’associació
cultural la Fulla. Enguany, doncs, serà el 13 de novembre a partir de les 9 del matí i
fins després de dinar.
A més de l’habitual fira de l’intercanvi també podreu trobar‐hi la mostra d’entitats,
de 10:00 a 14:00, que vol ser un espai de difusió i de trobada de diferents col∙lectius
de tipus social, d’àmbit local i afins amb l’esperit de la Fira: que promouen un món al
marge del model capitalista que ens ofega, partint del respecte per a les persones i el
medi ambient, l’autogestió, el cooperativisme, el suport mutu i l’intercanvi.
Dins la mostra hi haurà dues xerrades: a les 12:00 “Transició cap a la sobirania
econòmica local” a càrrec de Roger Luis Caceres Pari, membre de la CIC (Cooperativa
Integral Catalana) i a les 13:00 “Què vol ser la Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària? Procés de creació i configuració” a càrrec d’Àlex Mañas, regidor de
l’ajuntament de Badalona.
Aquest any, i com a novetat, també s’ha convocat el primer Fòrum de moviments
socials de la Garrotxa que tindrà lloc a la tarda, de 16:00 a 18:00, amb la intenció
d’establir un punt de trobada i debat dels diferents moviments socials de la comarca.
Des de l’associació cultural La Fulla convidem a tothom a participar‐hi i com ja sabeu
el dissabte 12 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.
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TALLER ARTTERÀPIA PER A JOVES (de 12 a 18 anys)
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Us convidem a experimentar un taller d’artteràpia on es proposen diferents
dinàmiques que us aniran conduint a descobrir alguna cosa de vosaltres. A vegades,
el dia a dia, la rutina, els hàbits i els costums ens impedeixen saber com estem o com
som. Som sempre iguals? Com ens relacionem? Des d’on ens relacionem? Les
emocions ens dominen?
La proposta és poder parar, dedicar‐nos una estona. Mirar d’identificar el què ens
passa, com estem i com som en aquell moment. D’una forma molt senzilla anirem
fent al llarg de dues hores i cadascú podrà indagar, al seu ritme, en si mateix fugint
del judici propi i dels altres.
Animeu‐vos i atreviu‐vos a participar de l’experiència el pròxim dissabte 26 de
Novembre de 18:00h a 20:00h.

Taller proposat per Mariona Pérez, Artterapeuta i educadora social que actualment
viu al Torn. 10 anys d’experiència en el món de l’educació, directora de lleure infantil
i juvenil. Ha treballat en projectes d’inclusió social, pel coneixent i la difusió cultural,
sempre respectant la identitat de cada individu.
Inscripcions a l’Ajuntament fins al divendres 25 de novembre o per correu electrònic
amieres@mieres.cat

Si voleu rebre les activitats de l’Ajuntament via correu electrònic, podeu enviar‐nos
un correu a l’adreça amieres@mieres.cat i us afegirem al grup de notificacions.
Si voleu rebre aquest butlletí únicament en format digital, envieu‐nos un correu a
l’adreça amieres@mieres.cat.
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