Juliol 2015 | Número 2

Juliol 2015 | Número 2

En aquest ple també es va aprovar que el Sr. Jordi Jové Perich assumeixi la tasca
de secretari-interventor de manera provisional, plaça que havia deixat vacant
l’anterior secretari, el Sr. Jaume Casamitjana i Capdevila.

APROVACIÓ DEL CARTIPÀS: COM S’ORGANITZARÀ L’AJUNTAMENT?

Us recordem els responsables de cada àrea i l’horari en què podeu trobar-los a
l’Ajuntament:

Com ja us vam avançar a l’anterior butlletí, l’Ajuntament s’organitzarà en 4
regidories/comissions, cada una de les quals tindrà un/a responsable, que
correspondrà amb el regidor/a. Vam convidar als regidors de CDC a participar
d’aquestes comissions i, de moment, ho han refusat.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

Després que el dia 13 de juny es va fer el ple de Constitució de l’Ajuntament de
Mieres, el 3 de juliol es va fer el ple extraordinari on es va aprovar el Cartipàs
Municipal i on es va definir com s’organitzarà l’Ajuntament.

Es van constituir els dos grups polítics municipals i es van nomenar els seus
portaveus: per CDC serà portaveu el Sr. Josep Rovira i Reig i per Vivim Mieres-CUPPA la Sra. Marta Sasanedas Estévez.
La Comissió Informativa General del Ple es reunirà amb caràcter ordinari el
divendres anterior al Ple, a les 20.00 hores i estarà integrada per la totalitat dels
regidors i regidores de la Corporació que podran assistir-hi per informar-se dels
assumptes que s’han de sotmetre al Ple.
Es van nomenar els representants de la Corporació en les institucions participades,
entitats, organismes i òrgans col·legiats:
• Consorci Localret: Marta Sasanedas
• Consell Escolar Municipal: Marta Sasanedas
• Associació Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic: Enric Domènech
• Fundació Privada per la Promoció i Desenvolupament Rural Integral (ADRINOC): Enric Domènech
• Junta Pericial Cadastre Rústica: Neus Casals
• ADF de Mieres: Neus Casals
• Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA): Neus Casals
• Hospital Comarcal de la Garrotxa: Magda Reig
• Associació de Municipis per a la Independència (AMI): Enric Domènech
Pel que fa a les remuneracions i indemnitzacions per assistències a plens, s’ha
decidit i aprovat que siguin els següents:
Demanarem la subvenció que ofereix la Generalitat de Catalunya per al sou de
l’alcalde, amb una dedicació del 50%, que correspon a 516,61 euros bruts
mensuals a pagar en 12 pagues (l’anterior equip de govern la tenia demanada per
una dedicació del 75% -774,91 euros mensuals- que cobrava en Josep Rovira com
a alcalde). Val a dir que aquest sou anirà a nom d’Enric Domènech però que no el
cobrarà, sinó que a final d’any se’n farà un donatiu al poble.
La indemnització per assistència a ple es reduirà dels 50 euros als 30 euros. En el
cas dels regidors de Vivim Mieres, no cobraran ells aquest import sinó que es
guardaran en un fons que servirà per pagar dietes i altres despeses quan siguin
necessàries sense haver de recórrer a les arques municipals.

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

Dill.

Dim.

Gestió i promoció econòmica i social.
10-13
Enric Domènech: edomenech@mieres.cat

Dim.

Dij.

10-13

Cultura, educació i participació. Marta
Sasanedas: msasanedas@mieres.cat

11-13

Benestar social. Magda Reig:
mreig@mieres.cat

18-20

Urbanisme i medi ambient. Neus Casals:
ncasals@mieres.cat
Secretaria. Anna Puigvert

Div.

18-20
9-14

16-21

9-14

16-21

9-14

Per qualsevol qüestió que vulgueu formular caldrà que us adreceu al regidor/ra
corresponent. Ho podeu fer concertant cita prèvia a l’Ajuntament, per telèfon
(972 68 01 84) o per correu electrònic.
Del 5 al 19 d’agost i del 31 d’agost al 4 de setembre, els horaris d’obertura de
l’Ajuntament es limitaran als dimarts i dijous de 17-20 h.

CALENDARI DE PLENS PER A L’ANY 2015
Durant aquest primer any, els plens es duran a terme mensualment i tindran lloc
els divendres següents a les 20.00 h:
• 17 de juliol.
• 28 d’agost.
• 25 de setembre.
• 30 d’octubre.
• 27 de novembre.
• 18 de desembre.
Us recordem que els Plens són oberts a tothom i podeu participar-hi sempre a la
part final a través de precs o preguntes.
Canal Institucional: si voleu rebre via correu electrònic les convocatòries i les actes
dels plens, podeu enviar-nos un correu a: amieres@mieres.cat i us afegirem al
grup.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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4. Penjar una estelada al balcó de l’Ajuntament en reconeixement a la voluntat
majoritària expressada el passat 9N al municipi de Mieres.
Punt del ple ordinari del dia 17 de juliol, aprovat per unanimitat.

Per solucionar la falta del Centre Cívic hem decidit obrir la sala de plens com a sala
de lectura i oci durant l’horari d’obertura de l’Ajuntament, que podeu consultar en
el primer punt d’aquest butlletí. Ho hem fet a través d’un reglament d’ús i
funcionament del local polivalent de les dependències de l’Ajuntament, d’on en
destaquen els punts següents:

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

ACCÉS LLIURE DE LA SALA DE PLENS PER PART DE LA CIUTADANIA
DURANT L’HORARI D’OBERTURA DE L’AJUNTAMENT

• L’entrada és lliure a totes les persones majors d’edat i a les menors si van
acompanyades d’un adult.
• L’espai estarà disponible durant l’horari d’obertura de l’Ajuntament.
• La sala comptarà amb els serveis següents: lectura, informació local i jocs de
taula a disposició dels usuaris.
• Caldrà mantenir l’espai de la sala en les mateixes condicions en què es
trobava abans d’ésser utilitzada o cedida.
• No està permès fumar ni menjar dins el local social.
• El personal de l’Ajuntament té la facultat d’expulsar de l’equipament aquells
que infringeixin les normes d’ús establertes.
Punt del ple ordinari del dia 17 de juliol, aprovat per unanimitat.

PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA PERTINENÇA DE MIERES A
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI) I
D’IMPULS EN LA CREACIÓ DE L’ASSEMBLEA CATALANA DE CÀRRECS
ELECTES
Per tal de donar compliment a un compromís del programa electoral de l’equip de
govern, es va ratificar la pertinença a l’AMI i es va aprovar impulsar les accions que
es detallen en els acords següents:
1. Ratificar la pertinença de Mieres a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i el compromís de tenir-hi un paper actiu.
2. Formular la declaració solemne del Ple municipal d’impulsar la creació de
l’Assemblea catalana de càrrecs electes i delegar-ne la representació municipal en
l’alcalde, que s’ha de comprometre a participar-hi activament, junt amb la resta de
càrrecs locals i parlamentaris catalans -elegits als parlaments europeu, espanyol i
català-, en el cas que l’Estat espanyol decidís anul·lar, suspendre o intervenir els
òrgans d’autogovern catalans. Aquesta Assemblea tindria com a missió prioritària
la Declaració d’Independència i la formació d’un govern provisional.
3. Declarar donar total suport als acords i accions que el nou Parlament resultant
de les eleccions del 27 de setembre decideixi prendre i desenvolupar per posar en
marxa el procés constituent de la República catalana com a nou Estat independent.

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

3

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
REFERENT A L’ÀMBIT PMU-2 INDÚSTRIA - EL TORN: AMPLIACIÓ DEL
TERRENY URBANITZABLE PER A PERMETRE L’AMPLIACIÓ DE LA
FÀBRICA DE FILS
La modificació del POUM proposada preveu el canvi de classificació dels terrenys
adjacents al sud de la indústria ja existent per tal de fer-ne l’ampliació.
En el ple, s’ha aprovat inicialment per unanimitat aquesta modificació puntual del
POUM i se sotmetrà a tràmit d’informació pública pel termini de dos mesos a
comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, al BOP de Girona i a la web municipal www.mieres.cat. Durant aquest
període es podran presentar reclamacions i/o al·legacions.
Punt del ple ordinari del dia 17 de juliol, aprovat per unanimitat.

PROJECTE DEL PÀRQUING D’AUTOCARAVANES A MIERES
Com us vam informar en el primer butlletí, el projecte del pàrquing
d’autocaravanes estava adjudicat i en fase d’inici d’obres just en el canvi de
l’equip de govern. Vàrem revisar el projecte i es van observar uns errors en el
mateix que a curt termini podien comportar un perjudici important per la nostra
riera de St. Pere.
Des de l’Ajuntament de Mieres hem fet arribar un escrit al Consell Comarcal per
tal que es parin temporalment les obres del pàrquing fins a trobar una solució
satisfactòria als problemes que s’han detectat al projecte:
- Els WC de les autocaravanes utilitzen productes químics (formaldehids) que fan
inviable la seva evacuació a la fossa sèptica contemplada en el projecte, ja que
aquesta és inexistent. La que hi ha al pavelló no és una fossa sèptica estanca sinó
una antiga depuradora a base de vasos de decantació que acaba abocant a la riera
de Sant Pere.
- El projecte no inclou cap tipus d’instal·lació tipus monedes o fitxes per tal de
poder recuperar part dels diners dels serveis oferts (electricitat, aigua potable,
deixalles, manteniment i neteja...), ja que es va decidir que seria gratuït. Creiem
que la despesa que pot comportar per al municipi no és sostenible i no serà
compensada pels possibles beneficis. D’altra banda, aquest projecte no és

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

4

Juliol 2015 | Número 2

Juliol 2015 | Número 2

totalment subvencionat sinó que ens suposa una despesa d’uns 7000 € (el 40% del
cost total del projecte).

Dutxes: Fer servir la dutxa (50 litres) en lloc de banyar-nos (300 litres), també,
quan sigui possible, amb reductors de cabal a les aixetes i amb
monocomandament. D’altra banda, podem guardar en un recipient l’aigua que
surt freda mentre esperem la calenta i aprofitar-la per a regar, rentar el terra, etc.
WC: Instal·lar cisternes del vàter amb doble descàrrega o col·locar una ampolla de
plàstic plena de sorra dins del dipòsit de la cisterna. Recordem que el vàter no és
una paperera.

Ja s’ha acabat la primera fase de les obres de pavimentació del camí de Ruïtlles
que consistia en l’arranjament dels flonjalls, malmesos per les obres de l’escullera,
amb una capa de subbase. Durant la primera setmana d’agost està previst que
comenci la segona fase que consisteix en l’asfaltat de tot el tram arranjat.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

OBRA DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE RUÏTLLES

PER SEGURETAT NO ESTAR PERMÈS BAIXAR AL RIU A LA ZONA DE
SOTA EL PONT DE L’ENTRADA DEL POBLE
A causa de la caiguda d’unes planxes de sota el pont, us recomanem no baixar al
riu fins a nou avís per perill de nous despreniments. A més, s’han retirat les
plaques més grans però han quedat restes de ferro rovellat a la llera del riu.

TRASLLAT DE LA BIBLIOTECA
A causa de l’increment d’alumnes de l’escola, el personal docent ens va
comunicar la necessitat de comptar amb una nova aula. Després d’haver-ho
estudiat, s’ha decidit traslladar la biblioteca al Centre Cívic per ser la solució més
fàcil, ràpida i econòmica. Així, la biblioteca quedarà lliure perquè l’escola l’utilitzi
com a aula.
Aprofitant el trasllat, es farà una selecció de llibres i, els que no posem a la nova
ubicació, s’oferiran gratuïtament el pròxim dissabte 1 d’agost en una parada al
carrer Can Caló, davant de la biblioteca. Avisarem via cartells si l'oferta s’amplia
algun altre dissabte.
El dijous dia 13 a les 17.00 h es farà el trasllat de llibres i lleixes al Centre Cívic. Si
algú té ganes de venir a donar un cop de mà, serà molt benvingut.

ESTALVI D’AIGUA POTABLE
A causa de l’estiu tan poc plujós que estem tenint fins ara, seria convenient que
tots féssim un ús responsable de la mateixa. Per tal de mirar de reduir el consum
d’aigua, hem fet un recull d’algunes accions que tenim al nostre abast per tal
d’evitar el seu malbaratament:
Aixetes: Tancar-les mentre ens ensabonem, rentem les dents o afaitem, ja que no
s’està utilitzant. Reparar les que perdin aigua. Podem acoblar-hi reductors de
cabal i, en renovar-les, instal·lar-ne de monocomandament.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Rentadora i rentavaixelles i neteja:
Utilitzar-los amb càrrega completa i amb programes d’estalvi. Si no tenim
rentaplats, podem omplir una mica la pica amb aigua i sabó i rentar-los tots de cop.
Després els podem esbandir sense obrir l'aixeta al màxim. Una bona part de l'aigua
que s’utilitza a la cuina es fa servir per netejar i rentar aliments, bullir o cuinar al
vapor. Aquesta mateixa aigua es pot utilitzar per regar les plantes si la recollim en
un recipient en comptes de llençar-la al desguàs. Utilitzar l’escombra i la pala en
lloc de la mànega per netejar patis i terrasses.
Rentatge del cotxe: Evitar rentar el cotxe amb mànega d’aigua. Fer-ho, per
exemple, amb una esponja i una galleda.
Jardins i reg:
Plantar plantes de clima mediterrani, amb poques necessitats d’aigua. Regar al
matí primerenc o al capvespre, mai al sol. El reg automàtic amb programador
permet regar de nit i evitar la forta evaporació del dia produïda pel sol i el vent. Si
instal·lem un sistema gota a gota a l'arrel de les plantes, ens permetrà un reg
localitzat. A l'estiu no s’ha de tallar tan ras, deixar que la gespa creixi més alt a
mesura que augmenten les temperatures i això permetrà que mantingui millor
l’aigua.
Piscines: Mantenir la piscina neta tot l’any per tal de no haver-la de buidar i tornar
a omplir.
Aigües pluvials: Aprofitar les aigües pluvials recollides a les teulades per a reg o
altres usos que no requereixin aigua potable Recordar que s’ha de tenir els
dipòsits tapats per evitar la proliferació del mosquit tigre.

ACTUACIÓ PER REDUIR LA POBLACIÓ DE COLOMS
Des del passat mes de febrer i fins a finals de juny es va dur a terme una actuació
per a reduir la població de coloms. Malauradament, havien proliferat molt i
causaven greus molèsties, sobretot als veïns de Can Caló que era on s’havia
instal·lat la colònia més nombrosa. L’actuació va consistir en la col·locació d’unes
gàbies amb un sistema on, si entraven, ja no podien sortir. Durant els quatre
mesos que va durar l’actuació, l’empresa venia cada dijous i s’enduia els coloms
que s’havien engabiat per alimentar falcons. Se’n van recollir entre 70 i 80
exemplars i podem dir que s’ha solucionat el problema.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Les diferents actuacions que es proposen tenen com a objectiu, a més de
sensibilitzar sobre la problemàtica del cranc, oferir coneixements, eines i recursos
per tal que grups locals puguin identificar en trams concrets del riu, les causes que
amenacen al cranc autòcton (proliferació d’espècies invasores, contaminació i
eutrofització d’aigües, estat poc idoni dels ecosistemes aquàtics...) i poder així
actuar per evitar que es perdin aquestes poblacions.

Des de l’Ajuntament, i a través del Consell Comarcal, s’ha demanat una subvenció
al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per optar a una plaça de dinamitzador/a
social. L’objectiu és trobar algú que pogués ajudar a dinamitzar el Centre Cívic, la
biblioteca i, alhora, proposar i dur a terme activitats per a joves i grans.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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SUBVENCIÓ DEL SOC PER UNA PLAÇA DE DINAMITZADOR/A SOCIAL

Els requisits per poder optar a aquesta possible plaça són els següents:
1. Estar apuntats a l’OTG (Oficina de Treball de la Generalitat).
2. Estar a l’atur.
3. Sense dret a cobrar cap prestació ni subsidi sempre i quan sigui perquè l'han
esgotat.
4. Preferentment de 45 anys o més.
Si penseu que us pot interessar, apunteu-vos a l’OTG com a demandants
d’ocupació i dieu que esteu interessats a participar en el Programa Treball i
Formació al municipi de Mieres per tal que us puguin seleccionar des del SOC.

L’AMIPA BUSCA MONITOR/A DE MENJADOR PER EL CURS 2014/2015
La jornada laboral seria de dilluns a divendres durant el curs escolar. Es demana
com a requisits que es tingui experiència com a monitor/a i que es tingui el carnet
de manipulador d’aliments. Per a més informació, dirigiu-vos a l’AMIPA
(amipaceipfinestres.mieres@gmail.com).

EXPOSICIÓ SOBRE EL CRANC AMERICÀ I AUTÒCTON AL CENTRE CÍVIC
Us informem que el pròxim divendres 31 de juliol a 2/4 de 8 del vespre tindrà lloc
al Centre Cívic la inauguració de l'exposició: SOS CRANC. Campanya de
sensibilització per a la conservació del cranc de riu autòcton a la conca alta del
Ter i del Fluvià.
L'Associació CEA Alt Ter i l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa
organitzen una exposició itinerant sobre la conservació del cranc de riu al Ripollès i
a la Garrotxa.
És una campanya adreçada a la població local, i en especial als col·lectius usuaris
del riu, per conscienciar sobre les problemàtiques i amenaces que pateix les
poblacions de cranc de riu autòcton del Ripollès i la Garrotxa. La campanya fa
especial incidència en la lluita contra les espècies de cranc invasores, i en
particular del cranc senyal americà.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Horaris:
Dissabte 1 d'agost: matí d’11 a 1 i tarda de 6 a 8
Diumenge 2 d'agost: matí d’11 a 1 tarda de 6 a 8

FESTES D’ESTIU
Dissabte 25 de juliol (a la zona del pavelló)
18.00 h: Espectacle familiar amb la companyia: Cap de pardals.
21.00 h: Sopar a la fresca. Hi haurà entrepans i servei de bar.
Tot seguit concert a càrrec de Glòria Garcés Trio. Amb Glòria Garcés, piano i
veu, Evandro Correa, guitarra, i Xavi Molina, saxo. Cançó d’autor i versions de
tots els temps.
Divendres 31 de juliol
A 2/4 de 8 del vespre al centre cívic, inauguració de l'exposició itinerant:
SOS CRANC - Campanya de sensibilització per a la conservació del
cranc de riu autòcton a la conca alta del Ter i del Fluvià.
Horaris: Dissabte i diumenge d’11 h a 1 h i de 6 h a 8 h.
Dissabte 8 d’agost
21.00 h: Cinema a la fresca, a la Plaça Major. Hi haurà entrepans i servei de
bar.
Organitza: Comissió de Festes i Ajuntament de Mieres

FESTA MAJOR - 21, 22, 23 i 24 d’agost.
Ben aviat rebreu el programa de la Festa Major d’aquest any.

PROPOSTA DE MERCAT DE FESTA MAJOR
Hem rebut propostes per fer un mercat d’artesania i productes locals durant els dies
de la Festa Major. Pensem que seria un bon moment per la gent del nostre municipi
i d’algun de proper, de mostrar els seus productes, la seva feina, les seves
creacions… Tots els interessats poseu-vos en contacte amb la Regidoria de Cultura
i Participació (Naïm Rams o Marta Sasanedas) durant les setmanes vinents.
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