L’ALTAVEU MUNICIPAL
13 gener 2015
Ajuntament de L’Esquirol

1. Pressupostos Participatius Municipals
Tal hi com es va informar en L’Altaveu Municipal del 18 de desembre, l’equip de govern
ha previst la participació dels veïns en l’elaboració dels pressupostos municipals del
2015. Aquest és el calendari perquè es pugui establir la participació de tots:
Dia 29 de gener (18:00 h): Exposició informativa a Sant Martí Sescorts.
Dia 29 de gener (19:00 h): Exposició informativa a l’Esplai de Cantonigròs.
Dia 29 de gener (20:30 h): Exposició informativa a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Dia 29-30 de gener: Entrega de l’enquesta a totes les bústies dels veïns del municipi.
Dia 30 de gener: Obertura de l’enquesta a través del web municipal www.lesquirol.cat
Dia 28 de febrer: Finalització del termini per a la recollida de les enquestes.
Dia 5 de març: Exposició i valoració dels resultats de l’enquesta.
2. Connexió de la caldera de biomassa al Pavelló Municipal
La caldera de biomassa funciona correctament, segons el previst, a l’Escola El
Cabrerès, a la Llar d’infants i als vestuaris del camp de futbol, excepte al pavelló. Està
previst en els propers dies corregir les mancances detectades, i si s’escau demanar
responsabilitats.
La causa es que en la 3era fase de les obres de construcció del pavelló municipal,
l’empresa contractada per a la direcció de l’obra va certificar i en conseqüència es van
pagar les factures corresponents, entre d’altres, dels conceptes previstos en el projecte:
control central sistema calefacció, control de climatitzador, etc. Aquests elements
haurien de permetre, connectar la caldera de biomassa a les instal·lacions del pavelló i
activar, controlar i donar el servei òptim de calefacció a tot el pavelló. Les
comprovacions per part de l’actual arquitecte municipal constaten que aquests
elements no hi son, i és per això que l’equip de govern està demanant explicacions i
solucions a l’empresa instal·ladora sobre aquestes anomalies.
En el proper Butlletí Municipal ampliarem la informació al respecte de les obres del
pavelló, ja que, arrel d’aquestes comprovacions s’han detectat altres incidències.
3. Ordenances Fiscals: Taxes i impostos per l’exercici 2015
L’equip de govern AUD-ERC va presentar en el Ple Municipal del 18 de novembre
l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per l’any 2015. L’equip de govern va
proposar la disminució de l’IBI (Impost sobre Bens Immobles), la incorporació d’una
bonificació en la taxa d’escombraries del 10% per a les empreses que realitzin i
certifiquin el compostatge dels residus que elaboren, una bonificació per els vehicles
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menys contaminants i la congelació de tota la resta de les taxes i impostos municipals
per l’any 2015. La proposta fou aprovada per unanimitat.
4. L’Ajuntament vol oferir cursos de natació per a la gent gran, adults, nadons,
infants, i persones amb mobilitat reduïda.
El municipi té la possibilitat de disposar, a Cantonigròs, d’una piscina privada coberta i
climatitzada cedida per a ús públic. Una vegada sol·licitats i rebuts els informes
preceptius favorables del Departament d’Esports de la Diputació de Barcelona, cal
valorar la sostenibilitat econòmica, i és per això que obrim un període de preinscripció
per a la realització de les activitats aquàtiques dirigides amb monitor.
Les activitats aquàtiques programades van adreçades a tots els veïns i engloba tot un
seguit de cursos amb l’objectiu de relacionar-se, fomentar una activitat saludable i
millorar les qualitats físiques bàsiques.
El període de preinscripció a les oficines de l’Ajuntament (93 856 80 00) va començar el
dia 7 de gener i acabarà el 26 de gener. Està previst que les activitats puguin
començar l’ 1 de febrer. La quota estimada oscil·larà entre 25 i 30 euros al mes, amb
grups reduïts de màxim 10 persones i una sessió setmanal. L’Ajuntament oferirà el
servei sempre i quan no sigui deficitari. Actualment ja hi ha una trentena de persones
preinscrites.
Cursos programats:
•
•
•
•
•
•

Estimulació aquàtica per a nadons (dels 3 mesos fins als 3 anys).
Inici a la natació per a nens/es de 3 a 5 anys.
Natació per a nens/es dels 6 als 8 anys.
Aiguagim. Gimnàstica a l’aigua per a totes les edats.
Gimnàstica a l’aigua per a gent gran.
Activitats terapèutiques a l’aigua per a la 3a edat. Exercicis pausats i suaus de l’aigua
que ajuden a millorar la mobilitat i l’estat d’ànim.

5. Tarifa del preu pel subministrament d’aigua potable
S’ha fet realitat el compromís adquirit per AUD a l’inici de la legislatura de negociar la
tarifa del preu pel subministrament d’aigua potable. Durant l’estiu, SOREA va presentar
un augment de l’1,6% de la tarifa, proposta que l’equip de govern (AUD-ERC) va
rebutjar. També es va rebutjar una segona proposta per l’augment de l’1,3% i finalment
l’equip de govern, d’acord amb SOREA, va presentar al Ple Municipal del dia 30 de
desembre un augment del 0’6%. L’any 2006 es va signar el conveni amb SOREA de la
concessió pel subministrament de l’aigua potable a tot el municipi. Desde aquell any i
fins l’any 2013 totes les propostes de modificació tarifària formuldes per SOREA havien
estat acceptades per tots els equips de govern, fins i tot, augments del 21%. La
proposta en el Ple Municipal fou aprobada per 8 regidors (AUD, ERC i CIU). Els 3
regidors de CiP es van abstenir en la votació.
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