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PROJECTE “BUSQUEM ARBRES AMB HISTÒRIA”

BÀSQUET AL PAVELLÓ

El projecte “Busquem Arbres amb Història de la Garrotxa” té com a objectiu
principal realitzar un inventari dels arbres singulars i amb història de la comarca a
través d’un procés participatiu amb la població local, informar els diferents
municipis implicats i particulars dels resultats obtinguts i activar mesures de
protecció, custodia i divulgació.

Qui tingui ganes de riure una mica fent esport, els dimarts a 2/4 de 7 de la tarda,
pot anar al pavelló a jugar una estoneta a bàsquet.

EQUIP DE "FUTBITO" PER NENS DE 7 A 14 ANYS

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Des de l’Ajuntament de Mieres i conjuntament amb els Amics de la Serra de
Finestres fem una crida a tothom qui tingui ganes de participar del projecte. Es pot
col·laborar enviant la informació que es tingui sobre arbres singulars a les
següents adreces: amieres@mieres.cat (Ajuntament de Mieres) o a
amicsserrafinestres@gmail.com (Amics de la Serra de Finestres).
Criteris utilitzats per a designar la catalogació d’arbre singular:
1) És una espècie poc freqüent a la zona.
2) Emplaçament: Creix en un lloc singular.
3) Ha estat testimoni de fets històrics i culturals rellevants.
4) Té un valor estètic i paisatgístic.
5) Té una edat considerable.
6) És protagonista de llegendes i tradicions.
7) Té unes dimensions considerables (alçada diàmetre).
8) Té una estranya forma.
En pròxims butlletins informarem sobre el desenvolupament del projecte, que
constarà d’una explicació per part dels tècnics del Parc Natural acompanyada
d’una exposició del projecte així com una sortida pel municipi.
Podeu visualitzar l’estat del projecte al blog www.arbresambhistoria.blogspot.com

OBERTURA DE LA BIBLIOTECA
El dia 15 de setembre es va obrir de nou la biblioteca, ubicada ara al Centre Cívic.
El seu horari és dimarts i dijous, de 17.00 a 19.00 hores.
Volem dotar la biblioteca d’un espai de DVD, així que us animeu a portar tots
aquells que tingueu i dels que us en vulgueu desprendre, per tal d’incrementar el
nostre arxiu.

CLASSES D’ESTIRAMENTS
Us informen que el grup d’estiraments ha iniciat les classes setmanals, cada
divendres a la tarda al Centre Cívic de 6 a 7.
Si hi voleu participar, us podeu posar en contacte amb la professora, Carina, al
telèfon 679382827.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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S’està intentant crear un equip de "futbito" a Mieres. S'està buscant un dia
d’entrenament que vagi bé a tothom. Per qualsevol dubte truqueu a la Marta
Trigo 657028587.

PROJECTE 80+3
Des de l’escola ens han informat que durant tot el curs seguiran fent el projecte de
80+3. Amb aquest projecte s’intenta fer un recorregut per la història de l’escola de
Mieres i de com ha anat canviant l’educació i l’escola durant tots aquests anys. El
curs passat en van fer una primera pinzellada, amb entrevistes a diferents
exalumnes i mestres i, amb tot el recull d’històries i anècdotes es va editar un
revista i un CD.
Va ser molt emotiu doncs tant la resposta dels alumnes com la de la gent del poble
va ser molt positiva i es van quedar forces coses per descobrir.
Així que tothom que estigui interessat a explicar coses de la seva època que passi
per l'escola i ho comuniqui a les mestres.

REVISTA MUNICIPAL
Ha sorgit la idea de fer una revista municipal amb la participació de tothom que
tingui ganes d’implicar-se en el projecte. Des de la Comissió de la Regidoria de
Cultura i Participació, es proposa una reunió per parlar del tema i posar fil a
l’agulla.
Reunió: divendres 25 de setembre a les 11 del matí a l’Ajuntament.
Qui no pugui venir a la reunió que es posi en contacte amb la regidora de cultura
msasanedas@mieres.cat

ASSEMBLEA OBERTA
El diumenge 4 d’octubre a les 18:00 tindrà lloc, a la Sala de Plens de l'Ajuntament,
la primera assemblea oberta a tothom.

VOLTA CICLISTA 100% TONDO
El dia 20 de setembre passarà la cursa 100% Tondo per la carretera, de 10.26 a
10.35 hores. En aquest cas, no suposarà cap tall de carretera, ja que són pocs
minuts. Simplement, cal tenir-ho en compte a l’hora de desplaçar-vos.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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XXX TRIATLÓ DE CATALUNYA

ACOLLIMENT DE REFUGIATS A MIERES

En relació a l’article publicat diumenge dia 13 de setembre de 2015 “EL PAS DE
LES CURSES CICLISTES ENFRONTA A MIERES I BANYOLES” des de l’Ajuntament de
Mieres volem manifestar que, en primer lloc, no existeix un enfrontament entre
els dos municipis pel pas de les curses ciclistes, sinó desacord en el pas d'un triatló
concret que obliga a tenir tallada l'única carretera d’accés al poble durant tot un
matí de cap de setmana. Això comporta un greuge important als veïns i veïnes del
poble, així com als negocis del municipi, i creiem que s’hauria de poder trobar una
alternativa a tallar totalment la carretera durant 4 hores.
En segon lloc, dir que aquest consistori va rebre, en data 31-07-2015, una
sol·licitud d’autorització des de la regidoria d’esports de Banyoles per tal
d’autoritzar el pas d’aquesta cursa. Es va respondre que no podem estar d’acord
amb les condicions d’aquesta prova en qüestió i que cal buscar alternatives. Ara
com ara, encara no hem rebut cap mena de resposta o proposta per part de la
regidoria d’esports de Banyoles.

Davant els fets esfereïdors que ens estan colpint les darreres setmanes amb la
darrera onada de persones que arriben a Europa procedents de zones d’extrema
pobresa o conflictes bèl·lics des de l’Ajuntament de Mieres volem saber si hi
hauria famílies al poble que estarien disposades a acollir de manera temporal a
alguna/es d’aquestes persones.
És per això que fem aquesta crida als veïns del poble i, en cas que hi hagi gent
interessada, poder-ho transmetre a les entitats (ONG i administracions) que
coordinen la gestió d’aquesta crisi per oferir-los la possibilitat de ser un dels
municipis que en pròximes dates es convertiran en municipis d’acollida per
refugiats.
No podem donar més informació perquè, malgrat haver contactat amb algunes
organitzacions que hi estan treballant, encara no hi ha dades concretes de quines
serien les condicions d’aquestes acollides. En qualsevol cas, a mesura que anem
disposant d’informació l’anirem transmetent pels canals que disposa
l’Ajuntament.
En cas que estigueu interessats a oferir-vos com a família d’acollida (pendent de
veure les condicions) us demanem que envieu un correu electrònic a l’adreça
amieres@mieres.cat amb el vostre nom, telèfon i hi afegiu els comentaris que
cregueu oportuns.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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En tercer lloc, a l’article es diu que l’Ajuntament de Mieres va enviar una carta al
consistori banyolí dient que no permetríem el pas de cap més prova esportiva. No
sabem d’on s’ha tret aquesta informació però és evident que no és certa: per
començar, el proper 20 de setembre ja està autoritzat el pas per Mieres de “LA
VOLTA CICLISTA 100% TONDO”. En aquest cas, la carretera queda afectada només
entre les 10.26h i les 10.35h sense greu perjudici per la població. A més, el que es
va enviar va ser un correu electrònic en resposta a una sol·licitud d’autorització de
pas per una cursa concreta: el triatló.
ANTECEDENTS:
•
•
•
•
•
•
•

El juny de 2014 l’Ajuntament del moment (CIU) comunica amb una circular als veïns
de Mieres que s’ha autoritzat el pas del Triatló pel nostre municipi, la qual cosa
comportarà un tall de la carretera de tot un matí.
Sorpresa i indignació dels veïns per no haver estat consultats.
Inici de mobilitzacions per part dels veïns que s’adrecen a l’Ajuntament amb un
comunicat per escrit que mai va tenir resposta.
Setembre de 2014, nou tall de carretera (l’antic Ajuntament de Mieres segueix sense
tenir en compte els afectats i ni tan sols els consulta). Nou desconcert per part de la
població de Mieres.
Els veïns inicien una recerca sobre les normatives. La sorpresa és important quan,
segons la DGT, existeix un model únic de sol·licitud per a proves esportives en la que,
un dels punts, és la necessitat del consentiment dels afectats*.
El 6 de juny hi ha una nova cursa que talla la carretera durant dues hores.
El mateix juny, després de les eleccions municipals, entra a governar “VIVIM
MIERES”. El nou govern té com a principal punt del programa tenir en compte els
veïns i veïnes. Així doncs, quan arriba una nova sol·licitud d’autorització de tall de la
carretera pel Triatló amb les mateixes condicions que les anteriors, té clar que no pot
contestar-la afirmativament.
*“L’organitzador ha informat i avisat les parts directament afectades en la mobilitat com llogarets,
gasolineres, restaurants, granges, línies de transport públic o d’altres , de la incidència viària que
comportarà la seva activitat, i QUE N’HA OBTINGUT LA CONFORMITAT”

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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AJUDES PER LA GENT GRAN
La Generalitat ha obert ajudes per la gent gran per tal de millorar la mobilitat
(exemples: canviar una banyera per una dutxa, posar agafadors, baranes, etc.). Cal
complir uns requisits mínims, entre ells, no tenir fills censats a casa. L’ajuda pot ser
de fins a 2.500€ i la data límits per a demanar-la és el 21 de novembre. Demanar
l’ajuda implica la visita d’una assistent social i d’un tècnic d’obres. Els que hi
pugueu estar interessats, adreceu-vos a la Magda Reig, regidora de Benestar Social
i us n’informarà amb més detall.

ESTAT DE LES OBRES PÚBLIQUES AL MUNICIPI
Camí de Ruïtlles: obra d'asfaltatge de la carretera. S’ha endarrerit l’obra pel
període de vacances del constructor i dels tècnics del Consell Comarcal. En breu
han de començar.
Font de la Mina: obra per a millorar l’abastament d’aigua potable al municipi.
Degut a una modificació de traçat l’obra no ha pogut començar, en espera de la
modificació del projecte i la seva posterior aprovació. Fa pocs dies, sense previ avís
i únicament amb l’autorització del tècnic del Consell Comarcal (va donar
l'autorització, ja que es va equivocar d'obra), l’empresa va iniciar les obres i ha
començat a fer la rasa sense informar ni a l’Ajuntament ni als veïns afectats. De
nou s’han parat les obres i esperem poder resoldre satisfactòriament aquesta
situació sense més perjudici als veïns.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Pàrquing d’autocaravanes: continua parat a l’espera d’una solució que ho faci
viable per part del Consell Comarcal.

NETEJA DE SOLARS

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA CORRESPONENT
A L’OBRA DEL PROJECTE DE FORMACIÓ D’ESCULLERES AL RITORT
El projecte titulat “Formació d’esculleres al Ritort” va ser aprovat pel Ple municipal
de data 28 de gener de 2014, i consta inclòs al PUOSC-2014 amb el número
d’actuació AC/11937 - DG 14.
El Ple municipal, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2015, va acordar
l’adjudicació de l’obra Formació d’esculleres al Ritort, a favor de l’empresa
Excavaciones y Pinturas, SA, pel preu 54.147,50€ (IVA inclòs), amb subjecció al Plec
de clàusules administratives particulars i el projecte aprovat.
L’arquitecte i directora de l’obra ha emès la certificació núm. 3 i última d’aquesta
obra per un import de 3.959,99€ (IVA inclòs) i l’empresa adjudicatària ha aportat
la corresponent factura.
El secretari-interventor ha informat que hi ha consignació pressupostària suficient
i, per aquests motius, el Ple municipal ha decidit aprovar-la.
Punt del ple ordinari del dia 1 de setembre, aprovat per unanimitat.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PEL CONTROL INTEGRAT
DE PLAGUES URBANES 2015
A finals de maig de 2015 es varen fer publiques al BOP les bases específiques
reguladores de les subvencions als ajuntaments per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes que atorga l’organisme autònom de Salut Publica de la Diputació
de Girona (Dipsalut).
El Consorci SIGMA ha informat de la possibilitat que l’ajuntament de Mieres s’hi
aculli un any mes sol·licitant una subvenció per les actuacions ordinàries dutes a
terme en matèria de lluita i control integrat de plagues durant el període
d’octubre de 2014 a setembre de 2015, ambdós inclosos.
Amb la col·laboració del Consorci SIGMA s’ha elaborat la proposta de subvenció
del 90% del cost assumit per l’ajuntament durant el període, juntament amb el
formulari del programa Pt10 que contempla les despeses del control de rates en
zones urbanes i Plans DDD en edificis municipals que tenen cuina (centres
educatius), i concretament es preveu sol·licitar ajut pel control de rosegadors a
nivell de clavegueram i edifici municipal del pavelló polivalent, control de coloms i
pels plans DDD a l’escola municipal.
Punt del ple ordinari del dia 1 de setembre, aprovat per unanimitat.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Aquest any s’ha tornat a demanar als propietaris dels solars que hi ha al poble,
que fessin una neteja d’estiu. Durant aquesta època normalment l’herba ha
crescut molt i tant per seguretat com per respecte als veïns i veïnes, es demana
que es mantinguin nets.
Agraïm la col·laboració de tota la gent que ho ha fet, i recordar que és cosa de
tots mantenir el poble en bon estat.

VOLUMINOSOS
Volem demanar la vostra col·laboració en aquest tema. Intentar entre tots tenir
una mica més de cura en el moment de llençar els voluminosos. Hauríem de
respectar el calendari de recollida, i en la mesura que sigui possible, portar-los el
dia abans i deixar-los ben posats, ja que al ser un espai obert, no es fa gens
agradable veure la zona plena de deixalles durant molts de dies. També per una
qüestió d’higiene i de seguretat. Si és el buidatge d'una casa, i s’ha de fer lluny de
la data de recollida, és millor posar-se directament en contacte amb l’empresa
perquè ho vinguin a recollir.
Estem buscant una solució per poder trobar un espai més adequat. SIGMA?
Aquests són els dies de recollida que queden fins a final d’any:
Deixalleria Mòbil: 16 i 17 de novembre.
Recollida de voluminosos:
1, 15 i 29 d’octubre.
12 i 26 de novembre.
10 i 24 de desembre.

ACTE CONJUNT AL MUNICIPI A FAVOR DE LA INDEPENDÈNCIA
El diumenge dia 20 de setembre a les 5 de la tarda a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, tindrà lloc un acte conjunt a favor de la independència de
Catalunya, ja que el consistori està format per gent que pertany a les dues llistes
que demanen el sí a la independència: Junts pel sí i la CUP. Així doncs, comptarem
amb una petita presentació a càrrec dels 7 regidors seguida d’una xocolatada
oberta a tothom.

27 DE SETEMBRE DEL 2015: ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA
Lloc de votació: Edifici de les escoles municipals
Horari: de 9 del mati a 8 del vespre
Documentació acreditativa: DNI Document Nacional d’Identitat, carnet de
conduir, o passaport.

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

6

Setembre 2015 | Número 3

Setembre 2015 | Número 3

Segons el sorteig dut a terme en el darrer ple extra ordinari convocat amb aquesta
finalitat , el resultat va ser el següent :

SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
L’Ajuntament de Mieres s’ha compromès a donar suport al Correllengua 2015 com
a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús
social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

PRESIDENT: Antonio Mansilla
primer suplent: Olga Frances
segon suplent: Montse Tarrés
VOCAL 1: Albert Juanola
primer suplent: Gerard Molina
segon suplent: Maria Prat
VOCAL 2: Mª Teresa Bosch
primer suplent: Pere Alsina
segon suplent: Eva Grau
Recordar-vos que el recompte dels vots emesos és públic.
Podeu trobar més informació a: www.parlament2015.cat

PRIMER PAS CAP A LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA
L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) han presentat aquest juliol una campanya perquè els
ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres ens locals catalans gestionin
els seus impostos a través de l’Agència Tributària de Catalunya. Sota el lema
“Construïm estat. Paguem a Catalunya”, la iniciativa pretén potenciar la sobirania
fiscal, que actualment ja exerceixen 64 ajuntaments i administracions locals.
La sobirania fiscal consisteix a ingressar els impostos que paguen els ens locals a
l’Agència Tributària de Catalunya. Es tracta dels diners corresponents a l’IRPF dels
treballadors municipals i l’IVA.
La campanya de la sobirania fiscal es va iniciar el 2012 a partir del col·lectiu Diem
Prou. Més tard, l’AMI s’hi va sumar promocionant-la entre els seus membres.
L’objectiu és ampliar la xarxa d’administracions locals catalanes que ja han
mostrat la seva intenció de pagar a la futura Hisenda Catalana. Actualment, 173
ens locals ja tenen aprovades mocions en aquest sentit.
La campanya també permet disposar d’informació del volum real que suposen
aquests impostos i afavorir que empresaris, autònoms i ciutadans se sumin de
forma particular a la iniciativa.
És per tot això que des del municipi de Mieres hem manifestat la nostra voluntat
d’exercir la sobirania fiscal i ens hem compromès a iniciar els mecanismes
necessaris per a procedir al pagament dels impostos d’aquest ajuntament a
l’Agència Tributària de Catalunya en els pròxims mesos.

Així mateix, també donarà suport a les entitats i grups del municipi interessats a
organitzar el Correllengua i a aportar la infraestructura i l’ajuda necessària així
com les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL) i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català
oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
Punt del ple ordinari del dia 1 de setembre, aprovat per unanimitat.

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens creat a partir de la voluntat
comuna de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i
diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l´ús i la divulgació de la
llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits.
Una de les tasques principals del Consorci de Normalització Lingüística és
l’organització de cursos de català per a adults de diversos nivells:
- Inicial, adreçat a persones que necessiten entendre el català per comunicar-se en
situacions quotidianes.
- Bàsic, adreçat a persones que volen aprendre la comprensió i expressió oral.
- Elemental, adreçat a persones que volen millorar la comprensió i l’expressió oral.
- Intermedi, adreçat a persones que ja dominen en part la llengua oral, que volen
millorar-la i que volen aprendre l’expressió escrita.
- Suficiència, adreçat a persones que ja dominen en part la llengua oral i
l’expressió escrita, però volen millorar-les.
- Superior, adreçat a persones que volen aprofundir en el coneixement de la
llengua catalana.
- Cursos específics, adreçats a professionals de sectors determinats que volen fer
un curs concret a dins de l’empresa o entitat.
- Cursos complementaris, adreçats a qualsevol persona que vulgui millorar un
aspecte puntual: ortografia, expressió oral (parlar en públic), redacció de cartes i
correus electrònics, etc.
El Consorci expedeix, al final de cada cicle, un títol equivalent als certificats oficials
de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Per a consultar tota la informació relativa als cursos impartits a Olot podeu accedir
a: www.cpnl.cat/olot-garrotxa i pels impartits a Banyoles podeu accedir a:
www.cpnl.cat/pladelestany. Les inscripcions s’han de realitzar abans del 30 de
setembre i els cursos comencen a inicis d’octubre.

Punt del ple ordinari del dia 1 de setembre, aprovat per unanimitat.
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