ESMENA 1:
ELIMINAR EL TITOL DE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIU I DEIXAR NOMÉS EL “PLA ANUAL DE
PARTICIPACIÓ”
Qui fa esmena: Tècnica participació
Justificació: El pla anual recull tots els processos que es fan durant
l’any no només si són pressupostos participatius.

ESMENA 2: CONSELL DE POBLE – afegir convocatòries que ara
tenim a apartat de drets
Qui fa esmena: Tècnica participació
Justificació: Tot el que fa referència al Consell de poble ha d’estar
junts. Les convocatòries les teníem a l’apartat de drets de ciutadania

ESMENA 3: AFEGIR “TROBADES VEÏNALS”
Qui fa esmena: Tècnica participació
Justificació: és un dels mecanismes de participació fonamental en el
model de Mieres i no està recollit enlloc.

ESMENA 4: AFEGIR ASSEMBLEA DE POBLE I TROBADES
VEINALS A “Dret a la Informació”
Qui fa esmena: Tècnica participació
Justificació: hem detectat que a l’apartat de drets i deures faltava
afegir aquests dos mecanismes en el dret d’assistir a les sessions...
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Qui fa esmena: Tècnica participació
En cas que s’accepti la participació dels col·lectius al Consell de
Poble haurem d’afegir 1 deure que ara no estaria recollit : ( participar
als òrgans de partició...)
També hem d’afegir el deure de “vetllar per el bon funcionament dels
serveis i equipaments municipals” a les associacions que ara no el
tenen.
Justificació: corregir el reglament i igualar alguns deures dels
col·lectius i les associacions.

ESMENA 6: SUBSTITUIR TITOL “CIUTADANS I CIUTADANES”
PER REGISTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Qui fa esmena: VIVIM MIERES
Canviar el títol de l’apartat “Ciutadans i ciutadanes de Mieres”.
Substituir-lo per “Registre de Participació Ciutadana”.
Justificació : L’apartat 1 defineix qui forma part del Registre de
Participació Ciutadana.

ESMENA 7: FRASE SOBRE EL BUTLLETÍ INFORMATIU
Qui fa esmena: VIVIM MIERES
Eliminar la paraula : “objectiu”. Deixar la frase de la següent manera:
“El Butlletí d’informació Municipal és un mitjà d’informació de tot
l’Ajuntament.”
Justificació: no es considera que el Butlletí informatiu sigui un mitjà
objectiu, sinó que representa l’Ajuntament

ESMENA 8: FUNCIONS DEL REPRESENTANT DEL CONSELL
DE POBLE
Qui fa esmena: COMISSIÓ DE FESTES
Afegir "La funció d'aquests representants és la de ser la veu de
l'associació que representen i transmetre puntualment a la seva
associació el que s'ha dit en cada Consell de Poble.
JUSTIFICACIÓ: Fomentar la transmissió del que decideix el Consell
de Poble a tots els membres de cada associació.

ESMENA 9 : AMPLIAR L’EDAT DE VOTACIÓ
Qui fa esmena: VIVIM MIERES – LA FULLA – COMISSIÓ FESTES
Canviar l'edat de votació. Establir com a ciutadans els majors de 12
anys que no formin part del Consell d'Infants.
Justificació: incloure els joves en els processos participatius

ESMENA 10 : PETICIÓ CIUTADANA DE CONSULTA POPULAR
Qui fa esmena: VIVIM MIERES
Canviar el percentatge i qui pot signar per demanar una consulta
popular. Establir el 25% de signatures de membres del Registre de
Participació Ciutadana. Incrementar el percentatge perquè sigui més
representatiu.

ESMENA 11: PERCENTATGE DE RESULTAT D’UNA CONSULTA
POPULAR
Qui fa esmena: VIVIM MIERES
Eliminar la frase següent: “Quan la participació sigui inferior al 25%
el resultat també haurà de ser pres en consideració”.
Justificació: establir un percentatge mínim de votació perquè el
resultat sigui d’aplicació directa.

ESMENA 12: REPRESENTANT DEL CONSELL DELS INFANTS
Qui fa esmena: VIVIM MIERES - LA FULLA – COMISSIÓ FESTES
Incloure un representant del Consell d’Infants com a membre de ple
dret del Consell de Poble.
Justificació: incrementar la representativitat del Consell de Poble i
donar veu als infants a través d’un representant del Consell d’Infants

ESMENA 13: REGLAMENT DEL CONSELL DELS INFANTS
Qui fa esmena: VIVIM MIERES – COMISSIÓ FESTES
Incloure el “Reglament del Consell d’Infants” dins el “Reglament de
Participació Popular de Mieres”.
Justificació : entendre i tractar la participació com un tot,
independentment de l'edat dels membres participants. Refondre els
dos reglaments en un de sol.
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Qui fa esmena: COMISSIÓ DE FESTES – VIVIM MIERES
Canviar la paraula “entitats” per "associacions
Justificació : Els col·lectius no haurien de formar part del Consell de
Poble. Poden participar si volen, però sense dret a vot. Si en volen
tenir, caldrà que es constitueixin com a associació i ho podran fer, tal
com es fa per accedir a subvencions.

ESMENA 15 : REPRESENTANT OPCIONAL DELS COL-LECTIUS
Qui fa esmena: LA FULLA
Proposem que els col·lectius puguin formar part del Consell de poble,
de forma opcional. Amb veu i vot.
Justificació : Les votacions no es fan al moment, sinó que hi ha temps
per consultar les persones de les entitats.

ESMENA 16 : DOBLE REPRESENTATIVITAT PER PART D’UNA
SOLA PERSONA
Qui fa esmena: LA FULLA
Proposem que una mateixa persona pugui representar una
associació i un col·lectiu. Amb veu i vot.
Justificació: no veiem problema en què voti dos cops en
representació d’altres.

