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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

REVISIÓ DEL POUM i CATÀLEG DE MASIES
Ara fa deu anys es va dur a terme el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i,
durant aquests mesos, alguns de vosaltres ens heu fet demandes d’algunes qüestions
que creieu que es podrien modificar i també ens heu demanat d’incloure alguna
masia que en el seu moment no va entrar. Per tot això, creiem que ha arribat el
moment de revisar-lo.
No és una feina fàcil ni de curta durada, però cal que ens hi posem. Així, us instem a
tots els que creieu que es pot modificar, afegir o millorar alguna qüestió de l’actual
POUM, a presentar els vostres requeriments a l’Ajuntament. Un cop recollides totes
les demandes, els tècnics municipals, juntament amb l’equip de govern, n’iniciaran
l’estudi per tal de poder-les aplicar i aprovar per ple. Posteriorment es presentaran
els canvis al departament d’Urbanisme per a la seva aprovació, si s’escau.

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2016
Enguany hem iniciat els passos per a poder tenir els primers pressupostos
particpatius a Mieres. Haureu rebut un butlletí monogràfic sobre els pressupostos
participatius que us n’expliquen amb detall el funcionament. Ara estem encara en
període de presentació de propostes. Recordeu que han de ser propostes realitzables
amb la meitat de la partida asignada a pressupostos participatius, o sigui, amb menys
d’11.000 euros. Si teniu una o dues propostes, ompliu la fitxa que heu rebut junt amb
el butlletí anterior i presenteu-la a l’Ajuntament. Intenteu fer un càlcul aproximatiu
del cost que tindria.

CONSELL DE POBLE (REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ)
Per tal d’escollir les propostes sorgides arrel del procés de pressupostos participatius,
cal que el Consell de poble estigui constituit i que hi hagi tots els sectors ben
representats. Per això recordem que es necessiten:
! dues persones que es presentin voluntàries per a participar-hi (si hi ha més de
dues candidatures, la selecció es farà per sorteig)
! que totes les entitats que desitgin participar-hi s’inscriguin al registre d’entitats
! que tot aquell que no estigui empadronat i que vulgui participar, s’inscrigui al
registre de participació ciutadana.

PLAÇA DINAMITZADORA SOCIOCULTURAL
El projecte de dinamització del municipi de Mieres és un element bàsic i nuclear per
l’actual equip de govern municipal. D’aquesta manera, es va considerar necessària la
provisió d’una plaça de dinamitzador/a sociocultural per tal de cobrir aquests
aspectes i per donar continuïtat a la tasca desenvolupada per la Montse a través del
SOC durant aquests últims sis mesos.
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Després d’un procés de selecció a través d’un concurs de mèrits valorats per un
tribunal extern qualificat, la plaça ha estat adjudicada a l’Alba Soler, que ens
acompanyarà durant un any i mig, és a dir, fins al desembre del 2017.
Els seus objectius principals seran:
-Dinamitzar i gestionar l’espai de biblioteca del Centre Cívic.
-Dinamitzar el grup de joves.
-Dinamitzar la gent gran.
-Promoure la participació.
-Realitzar activitats com a estratègia de socialització i participació.
-Treballar continguts d’interès per a la gent gran des de l’àmbit de la cultura, el lleure,
l’esport i la salut.
-Afavorir la participació del màxim nombre d’usuaris en la gestió de les activitats.
La seva dedicació serà a jornada parcial de 15 hores setmanals. Els seus horaris seran:
dilluns (4 a 7), dimarts (5 a 8), dimecres (4 a 7), dijous (4 a 7) i divendres (4 a 7). El
mes de juliol farà matins pel tema brigades joves i del 2 al 25 d’agost farà vacances.

ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU
S’han presentat dues instàncies sol·licitant ser nomenats jutge de pau: la del Sr. I.V.S i
la de la Sra. E.N.C. En reunir els dos candidats els requisits, els regidors i regidores de
l’Ajuntament varen acordar trametre la documentació de l’expedient al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per tal que sigui la Sala de Govern qui designi i
nomeni la persona que ha d’exercir el càrrec de Jutge de Pau titular i la persona que
ha d’assumir la condició de suplent.
Punt del ple ordinari del 22 d’abril, aprovat per unanimitat.

SUBVENCIÓ ALS CÀRRECS ELECTES 2016
Aquest any l’Ajuntament s’ha tornat a acollir a la convocatòra de concessió de
compensacions econòmiques. El beneficiari d’aquesta compensació serà de nou
l’Enric Domènech, que exerceix el càrrec d’alcalde a dedicació parcial del 50%. I de
nou, com l’any anterior, l’Enric Domènech farà donació a final d’any de la totalitat de
la retribució en benefici del municipi.
Punt del ple ordinari del 22 d’abril, aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA
Els serveis del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa varen elaborar
una memòria d’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi de Mieres, i en
data 15 d’abril de 2016, ha presentat una revisió del mapa d’acord amb les zones de
sensibilitat acústica i usos del sòl.
El mapa assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori
determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del
territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats:
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dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl. Es tracta d’un instrument
que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està
exposada la població.
Aquest mapa és públic i consultable per a la població a través de la pàgina web de
l’Ajuntament: www.mieres.cat.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Punt del ple ordinari del 22 d’abril, aprovat per unanimitat.

MOCIÓ INDEPENDÈNCIA SENSE POR
El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució,
l’Ajuntament de Mieres va aprovar una moció que, a hores d’ara, ja ha estat
secundada per 280 ajuntaments.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials han iniciat una
persecució contra ajuntaments catalans i els seus regidors i regidores.
Davant d’aquesta persecució, l’Ajuntament de Mieres ha pres els següents acords:
1. Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la
voluntat popular emanada de la ciutadania.
2. Donar ple suport a les persones que, a causa d’aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l’Audiència Nacional.
3. Exigir al cos dels Mossos d’Esquadra i a la Conselleria d’Interior que desatenguin
les ordres de la mateixa Audiència en aquest sentit.
4. Emplaçar a la resta d’Ajuntaments requerits a desatendre les peticions
d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra.
En suport a l’alcalde i regidores del nostre Ajuntament, es va realitzar un
concentració davant l’Ajuntament el passat dia 15 d’abril amb l’assistència de més de
100 persones.
Punt del ple ordinari del 22 d’abril, aprovat per unanimitat.

MOCIÓ DEL MÓN LOCAL CONTRA L’ACORD UE - TURQUIA
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació
que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. L’acord inclou
incrementar les operacions de control de fronteres exteriors; acordar l’expulsió a
Turquia d’aquells que, tot i així, hagin pogut arribar a les illes greguesg, i bloquejar la
ruta dels Balcans cap al nord d’Europa. Les mesures adoptades xoquen frontalment
amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta
de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les
expulsions col·lectives. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts
a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats
humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els
països d’origen i trànsit, etc.
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Davant d’una Europa incapaç de donar una resposta adequada i garantir condicions
dignes a totes les persones dins del territori comunitari (com veiem a Calais, a Ceuta i
Melilla, a Dunkerque o a Idomeni), avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món
local, a la societat civil organitzada i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa
que ens fa vergonya.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Punt del ple ordinari del 22 d’abril, aprovat per unanimitat.

MOCIÓ FELIP VI PERSONA NON GRATA
S’ha declarat el monarca Felip VI (i qualsevol altre representant de la monarquia
espanyola) persona non grata al municipi de Mieres, entre altres raons, per la postura
gens neutral que ha adoptat la monarquia envers el procés polític que viu Catalunya
quan, a priori, se li hauria de pressuposar neutralitat institucional. A més, com a
Ajuntament de Mieres, evitarem participar en qualsevol acció que suposi un
reconeixement a la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.
Punt del ple ordinari del 22 d’abril, aprovat per unanimitat.

MOCIÓ PER TAL QUE MINURSO ASSUMEIXI COMPETÈNCIES EN
MATÈRIA DE DRETS HUMANS
És inadmissible que la Missió internacional de les Nacions Unides pel Referèndum al
Sàhara Occidental (MINURSO), desplegada en el territori per cercar una solució
pacífica a el conflicte que fa més de 40 anys que dura, pugui restar impassible davant
de les violacions reiterades dels drets Humans. Aquesta violació sistemàtica està
acreditada mitjançant informes de tota mena d’institucions I entitats, com Human
Rights World o la Fundació Miterrand.
Amb aquesta moció no només es demana que la MINURSO assumeixi competències
en matèria de drets humans, sinó que Govern d’Espanya accepti la seva
responsabilitat en la resolució d’aquest conflicte, I garantir la realització d’un
referèndum d’autodeterminació en el que els I les sahrauís puguin decidir lliurement
I amb totes les garanties el seu futur, per tal d’acabar amb un conflicte de més de 40
anys de durada.
Punt del ple ordinari del 22 d’abril, aprovat per unanimitat.

MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA MARXA SOM
La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes
les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que
confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme
cultural El Camí (www.elcami.cat).
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament,
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació
al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un
país i un món millors i per a tots.
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El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat,
enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana,
permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de
cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta
d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels
Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel
país des del punt de vista cultural, social i turístic.
Punt del ple ordinari del 22 d’abril, aprovat per unanimitat.

ATENCIÓ
BRETOLADES AL POBLE
El passat dimecres 20 d’abril varem tenir una desagradable sorpresa en comprobar
que algú havia entrat al pavelló municipal i s’havia dedicat a fer tota una serie de
bretolades. Es va entrar al magatzem del teatre i es va remenar varies coses. Un
parell de sillons de l’atrezzo del teatre varen aparèixer fora del seu lloc, algun d’ells
tirat pels camps de sobre la zona d’aparcament, maquillatges escampats per arreu i
pintades a les parets. Van desapareixer micros del teatre. Es va intentar forçar la
porta del magatzem dels equips de mùsica i, per sort, no es va aconseguir. Així mateix
la porta del magatzem de sota. Un mal fet a tots i totes, sense profit de ningú.

MOSQUIT TIGRE
Torna l’estiu i torna el mosquit tigre. La forma més efectiva de combatre el mosquit
tigre és no deixar-lo criar. Recordeu que a diferència d’altres mosquits, el tigre no
necessita molta aigua per criar. Les seves larves creixen perfectament dins petites
reserves d’aigua estancada, per tant, mirem d’eliminar els objectes que puguin
acumular aigua o buidar-la setmanalment: gerros, cendrers, abeuradors, etc. També
cal tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.
Viu durant l’època de calor, aproximadament entre abril i novembre. Prefereix les
zones ombrívoles i és actiu, sobretot, de dia. És de mida petita, de color negre i ratllat
de blanc. Té un radi d’acció d’uns 400m del lloc de cria. Per aquest motiu, si impedim
que a casa nostra trobi llocs per criar, en serem els principals beneficiats.

VESPA ASIÀTICA
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu
originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonesia. Va introduir-se a Europa a
finals del 2004. A la nostra comarca, la Garrotxa, ja s’han detectat i destruït diversos
nius.
Les larves s’alimenten d’abelles i d’altres tipus d’insectes que són capturats pels
adults i transportats als nius. La vespa asiàtica instal·la els seus nius, preferentment, a
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les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Els
nius solen fer més de 60 cm. de diàmetre. La vespa asiàtica és la única d’Europa que
presenta un color castany fosc: el cap és negre, la cara groga ataronjada i les potes
castanyes.

L’AJUNTAMENT INFORMA

No és especialment agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un
problema afegit per a l’apicultura. En els països a on ja s’ha produït aquesta invasió
l’activitat apícola està patint pèrdues.
La destrucció dels nius, que es poden començar a veure a partir de juny, és un dels
mètodes eficaços per tal de reduir les poblacions. L’època més adequada per a la
destrucció dels nius coincideix amb els mesos de setembre i octubre, moment en què
el niu té les dimensions i la capacitat màxima.
En cas d’observació de qualsevol exemplar de vespa asiàtica o dels seus nius cal
posar-se en contacte amb el Cos dels Agents Rurals: Tel. 93 574 00 36

ATENCIÓ AMB EL ROUNDUP
Aportació de Xavi Gallofré (brigada municipal)

Darrera d’aquest nom, s’amaga l’herbicida més utilitzat des de fa dècades a tot el
món, amb un alt nivell de toxicitat. Aquest és un dels components conegut
popularment com a Roundup, de la marca comercial de la multinacional Monsanto.
Els darrers dies, la utilització d’aquest producte en camps i espais públics ha creat un
debat Parlamentari a nivell Europeu, que ha conduït a la conseqüent votació, per tal
d’avaluar l’impacte de l’ús d’aquest producte tòxic i aprovar l’ús del Glifosat durant
deu anys més dins del territori Europeu.
La OMS (Organització Mundial de la Salut) declara que aquest herbicida és
probablement cancerigen per a les persones.
Després de molts anàlisis, fa temps que s’ha detectat la seva presència en teixits
humans i a molts dels aliments que consumim diàriament, com la carn, la verdura i,
fins i tot, la cervesa. També s’ha detectat la presència d’aquesta substància a la llet
materna.
La indústria Agroalimentària fa ús d’aquest herbicida en grans quantitats per tal de
dur a terme pràctiques de dessecació (procés de matar la planta abans de la collita
per tal d’accelerar la maduració i facilitar-ne la recol·lecció).
A petita escala, a nivell particular, però no per això menys perillós, se sol emprar per
tal de matar les anomenades “males herbes”. És molt comú veure a partir de la
primavera i durant l’estiu, persones carregades amb la sulfatadora a l’esquena
ruixant els marges i els horts dels nostres pobles. També n’és comú l’ús a les brigades
municipals aplicant aquest herbicida per carrers i places per eliminar les “males
herbes”.
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Cada vegada son més les persones i institucions que tenen en compte les
conseqüències negatives que genera la utilització d’aquest pesticida en l’àmbit de la
salut pública. És per això que s’han engegat iniciatives per tal d’eradicar-ne l’ús.
Com Ajuntament, conscients de la toxicitat d’aquest pesticida, ja fa més de 2 anys
que vam deixar d’utilitzar-lo i, per tant, s’han buscat fórmules alternatives que no
siguin nocives per tal de garantir la bona salut dels mierencs i mierenques. Enguany,
s’ha començat a provar una fórmula que es compon d’una barreja d’aigua calenta, sal
i vinagre, que encara que és més lenta, aconsegueix els mateixos resultats sense
generar cap tipus d’impacte ni cost mediambiental, garantint la salut pública.
Properament, el Consistori presentarà una moció al Ple Municipal per tal de refermar
de manera unànime la no utilització, definitiva, d’aquest verí en el nostre poble. De la
mateixa manera que ja han fet alguns municipis del nostre país, com Barcelona o Olot.
Des de l’Ajuntament, volem propagar la no utilització d’aquest pesticida per part dels
veïns i veïnes de Mieres i buscar fórmules ecològiques respectuoses amb el medi
ambient i amb la salut de les persones.

ACTUACIÓ DE CONTROL DELS COLOMS
Aquest any tornem a repetir l’actuació per reduir la població de coloms al poble. Com
l’any passat, consisteix en la instal·lació d’una gàbia on, els primers dies poden entrar
i sortir quan volen i més endavant es posa un sistema on els coloms que han entrat a
la gàbia ja no en poden sortir. Setmanalment, durant un període de dos mesos, els
van retiran i serveixen de menjar pels rapinyaires. Esperem que funcioni igual de bé
que l’any anterior, que es van capturar una vuitantena d’exemplars.

GOSSOS
Instal·larem alguns cartells per a recordar als propietaris de gossos que són els
responsables de recollir-ne els excrements. Entenem que entre tots podem
aconseguir tenir un poble més net sense haver d’arribar a les sanscions.
D’altra banda, recordar que és necessari que els gossos del poble estiguin censats.
Passeu per l’Ajuntament a registrar-los. Censar els gossos i posar-los xip facilita la
seva identificació en el cas que es perdin i és una recomanació de l’Associació
Protectora d’Animals de la Garrotxa.

FI TEMPORADA DE CAÇA
El passat 26 de març va acabar la temporada de caça a Mieres. Si hi hagués algun
permís especial, ja us n’informaríem més endavant a través de cartells.
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XII TRIATLÓ INTERNACIONAL B BANYOLES

L’AJUNTAMENT INFORMA

El diumenge dia 5 de juny tindrà lloc la XII Triatló Internacional B Banyoles,
organitzada per la capital del Pla de l'Estany. Aquest any la Triatló no passarà
físicament pel nostre municipi, però si que ens veurem igualment efectats pels talls
de carretera ja que durant unes hores el matí es tallarà la carretera de Sant Miquel
de Campmajor fins a Banyoles.

AGENDA D’ACTIVITATS
FESTA DE LA VELLESA DIUMENGE 22 DE MAIG
A les 11.30 h. MISSA SOLEMNE a l'església de St. Pere.
A les 14 h. DINAR D’HOMENATGE al Pavelló de Mieres.
MENÚ: amanida, arròs, pollastre a la brasa i pastís de crema catalana.
El preu del tiquet inclou begudes, cava, cafès i raig de licor.
Preu tiquet: Adults: 13,20€ / Nens fins a 10 anys: 11,00€
Majors de 65 anys: gratuït (inscripcions a l’Ajuntament, tel. 972680184).
A partir de les 4 de la tarda ACTUACIÓ MUSICAL d’en Manelic de Pera, cançons de
sempre amb acordió, concert obert a tots els veïns i veïnes del poble.

MERCAT EXTRAORDINARI
Dissabte 25 de juny donem la benvinguda a l'estiu. Hi haurà la possibilitat de fer un
taller de crema per a després del sol a càrrec de la Mari de Can Zona. Si hi vols
participar, porta un potet i dos eurets.
T'esperem amb productes de proximitat, ecològics, de la terra, artesanals i fets amb
molt d'art. Organitzen les paradistes.

CLUB DE LECTURA
El 28 de maig a les 6 de la tarda, en el Centre Cívic, farem una xerrada-col.loqui sobre
els Quàquers, un moviment filosòfic-religiós del segle XVII, antibelicista i
antiesclavista. Contarem amb la preséncia de Christian Betanzos, veí de Sant Miquel
de Campmajor, autor del llibre “Mas allà de la frontera”, que parla sobre aquest tema.
S’aprofitarà per comentar el llibre. Qui estigui interessat per llegir-lo que es posi en
contacte amb l’Anna : tdannam@gmail.com. Us animem a que vingueu perquè es un
privilegi poder comentar un llibre amb el seu escriptor!!

JORNADA D'ART A LA CASICA DE L'OBRADOR-COOLART
Dissabte 11 de juny "la casica de l'obrador" organitza novament una jornada artística,
en torn a la pintura i a la psicologia. Durant la jornada es farà una subasta de les
peces exposades i la recaptació es destinarà a Càritas. A les 12.30 del migdia tindrà
lloc una xerrada/exposició a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
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