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Qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer serà
benvingut. Podeu adreçar-vos tant a l’equip de
govern com als grups municipals deixant els
vostres comentaris a la bústia de l’edifici de
l’Ajuntament, lliurant-los al personal administratiu durant les hores d’oficina o bé escrivintnos a través de la pàgina web de l’ajuntament,
www.lesquirol.cat.

Més informació a www.lesquirol.cat
Ajuntament de l’Esquirol
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COMUNICACIÓ
Entitats i veïns

L’Ajuntament apropa les TIC a la gent gran

En el passat Ple de l’Ajuntament, el dia 31 d’octubre es
va presentar a aprovació el
calendari de comunicació i de
règim de sessions ordinàries
del Ple Municipal. El calendari proposat per el nou equip
de govern volia donar veu
trimestralment a les inquietuds de totes les entitats i associacions a través del Consell
Ciutadà que fins aleshores
havia estat convocat un cop a
l’any. Desprès de convocar el
Consell Ciutadà es convocarien els grups municipals per
debatre les opinions recollides de les entitats al Consell
Ciutadà i finalment es convocarien els Plens Ordinaris on
s’haurien recollit i presentat
a aprovació les diferents propostes consensuades entre
l’equip de govern, entitats i
la resta de grups municipals.

El Telecentre de l’Ajuntament
va iniciar durant l’octubre
una nova edició dels “Tallers
d’Informàtica per a la gent
gran”. Aquest tallers formen
part del programa d’activitats
per a la gent gran que es va
iniciar fa 7 anys amb l’objectiu
principal d’oferir a aquest sector de la població els coneixements bàsics per tal de que
es familiaritzin amb les noves
Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC) i les pugui utilitzar en les seves tasques diàries relacionades amb
la comunicació o de gestió.
Tot i que el taller està centrat
en el funcionament dels prin-

La proposta de calendari no
va prosperar per els vots en
contra de CIU i CiP. AUD i ERC
hi van votar a favor.
Per apropar l’administració i
les decisions de l’equip de govern als veïns, durant aquestes darreres setmanes els regidors i l’alcalde s’han reunit
amb les diferents entitats del
municipi i nombrosos veïns.
L’objectiu de tots es coordinar esforços per mantenir el
caliu en totes activitats culturals, socials i esportives que
es desenvolupen al municipi
i alleugerir el màxim possible
les dificultats econòmiques
existents.

cipals programes informàtics,
la missatgeria instantània o
les xarxes socials, al llarg del
curs també s’incorporaran sessions on s’explicarà el funcionament del telèfon mòbil i les
seves aplicacions.
Aquests tallers són organitzats per l’ajuntament amb el
suport de la Diputació de Barcelona. De moment, aquest
edició ja compta amb 22 inscrits. Un dels principals objectius de l’Ajuntament és fer
extensius aquests tallers als
nuclis de Cantonigròs i Sant
Martí Sescorts.

L’Altaveu Municipal
El full que es va enviar a totes
les llars anomenat L’ALTAVEU
MUNICIPAL i a totes les entitats en format digital, vol ser
una eina de comunicació més
directe i eficaç per tal de posar en contacte ràpidament
l’Ajuntament i les entitats i
veïns. Veient que internet ha
esdevingut un canal de difusió ràpid i immediat i que el
seu ús és cada dia més habitual, creiem que és un canal
per utilitzar i és per això que
agrairíem a aquelles persones
que volen rebre informació

de l’Ajuntament i utilitzen habitualment aquest canal ens
facilitessin les seves dades de
contacte (correu electrònic)
per així agilitzar la tramesa,
tant de L’ALTAVEU MUNICIPAL de notícies i informació,
com del BUTLLETI MUNICIPAL
en format digital que editarem trimestralment, com fins
ara i també en suport paper.
Agrairíem que ho féssiu arribar a les oficines de l’Ajuntament o al correu electrònic:
vilellamm@diba.cat
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L’Ajuntament completa el desplegament de la xarxa
Guifi arreu del municipi

Fa 6 anys l’ajuntament va iniciar el desplegament de la xarxa Guifi.net amb l’objectiu de
donar cobertura d’internet a tot el municipi.
El consistori preocupat per impulsar l’accés als
avantatges de la Societat de la Informació i les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
a la ciutadania ha estat col.laborant en aquest
desplegament amb el projecte Guifi.net, de la
Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i
Neutral consistent en la implantació d’aquesta
xarxa oberta sense ànim de lucre.
El projecte s’ha executat en tres fases. La primera es va iniciar el 2007 amb la instal·lació
d’antenes a Sant Martí Sescorts i Cantonigròs.
En aquesta fase es va oferir un connexió gra-

tuïta a internet, de 1 a 3 mg, en indrets on les
prestacions eren limitades i els serveis eren
els bàsics. La segona fase va consistir en fer el
desplegament de la mateixa xarxa al nucli de
l’Esquirol i rodalies, amb les mateixes prestacions. I en la tercera fase, executada recentment
s’han instal·lat antenes més modernes. Amb
aquesta darrera acció es dóna per finalitzat el
desplegament de la xarxa a tot el municipi.
L’ajuntament i la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral signaran properament un conveni per donar cobertura legal al
desplegament. Actualment gaudeixen d’aquest
servei gratuït, 41 veïns de Sant Marti Sescorts,
38 veïns de L’Esquirol i 68 veïns de Cantonigròs.
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PROMOCIÓ ECONOMICA
18ena Mostra Micològica i 1a Trobada d’Instagramers a Cantonigròs
En el marc de la 18a Mostra
Micològica, els passats 19 i
20 d’octubre a Cantonigròs,
es va organitzar una trobada
d’Instagramers. Aquesta iniciativa neix de la unió i l’esforç
dels comerços i restaurants del
nucli de Cantonigròs. Els instagramers van participar en dos
concursos: #Cantonigers –patrocinat pels comerços locals–
i #Cantonigersestrella –patro-

cinat per Estrella Damm–. En
el primer cas, les fotos van estar relacionades amb la natura i el poble de Cantonigròs.
Mentre que, en el segon cas hi
havia d’aparèixer a la fotografia la imatge d’Estrella Damm.
El guanyador del primer concurs va rebre una cistella de
productes locals i el del segon
concurs un lot de productes
d’Estrella Damm.

A l’Esquirol i al centre del poble, el proper dia 9 de març, a
Cantonigròs durant els mesos
d’estiu i a Sant Martí Sescorts
al mes de novembre durant la
seva Festa Major. D’aquest manera s’espera que torni a ser

tan concorregut com abans en
nombre de parades i de visitants. Per a la propera edició ja
s’ha sol·licitat a la Diputació la
cessió gratuïta de 20 carpes per
acollir les parades presents.

Mercat de la Terra
L’ajuntament vol recuperar la
idea i el format original del
Mercat de la Terra tenint en
compte però els diferents nuclis
del municipi. Es per això que el
Mercat de la Terra es convocarà als 3 nuclis durant l’any.

FESTES
Festa Major de Sant Martí Sescorts
La Veu de Sescorts va organitzar un any mes la Festa Major de
Sant Martí Sescorts repartida en quatre caps de setmana molt
concorreguts amb l’objectiu de que tots els veïns d’aquest nucli
poguessin participar-hi d’una manera activa. El dia que correspon pròpiament, a la Festa Major, va ser el passat dilluns dia 11
de novembre, festivitat de Sant Martí. La cercavila amb els gegants de L’Esquirol, Roda de Ter i els capgrossos de Sant Martí,
la Santa Missa acompanyada per la Coral Loreley, el Mercat de
la Terra, l’obre teatral “La sort de la mala sort” representada
per el Joves Martinencs, les havaneres, la caminada i l’esmorzar
popular i el partit de futbol van donar el caliu habitual a la Festa
Major d’enguany.

Ajuntament de
l’Esquirol
Sta. Mª de Corcó

Castanyades
a L’Esquirol
i Cantonigròs
Coincidint amb la festivitat de
Tot Sants, es portaren a terme
al municipi les castanyades a
L’Esquirol i Cantonigròs, ambdues amb un èxit de participació rellevant.
La Castanyada de l’Esquirol es
va fer 2 de novembre, al costat de l’Ajuntament. Aquesta
castanyada organitzada per
l’Associació Esportiva Corcó
des de fa mes de dotze anys vol
ser més que una castanyada i
s’ha convertit en un punt de
trobada dels veïns del municipi
i rodalies, doncs a més de les
tradicionals castanyes, abans hi
ha botifarra, cansalada i arengades. Durant l’activitat l’AE
Corcó organitza una rifa per
finançar part de les despeses,
en que els obsequis van des
de dues entrades al Camp Nou
(gentilesa de la penya barcelonista el Cabrerès), un pernil o
un lot de productes locals. Tots
els veïns del Collsacabra hi van
estar convidats.
La castanyada de Cantonigròs
organitzada per l’Associació de
veïns de Cantonigròs es portà
a terme el divendres u de novembre. A les 8 es va programar
un sopar on tots els assistents
aportaren algun plat elaborat
o aliments per l’ocasió (truites,
amanides, pizzes,...) un cop
acabat el sopar es torraren les
castanyes i s’acompanyaren
amb panellets.

Parc de Nadal del Collsacabra i Cavalcada de Reis
Aquestes properes festes de Nadal, grans i petits podran gaudir per
primera vegada del Parc de Nadal del Collsacabra al pavelló municipal de l’Esquirol i a la carpa instal·lada a la pista de Cantonigròs. Es
tracta d’una iniciativa organitzada per l’Ajuntament de L’Esquirol i El
Punt Jove i l’Associació de Veïns de Cantonigròs.
El Parc de Nadal del Collsacabra obrirà les portes el dia 1 de gener i fins el
dia 4, de les 16.00 h a 19.00 h. Al pavelló s’hi realitzaran tallers infantils,
juvenils i familiars de caire nadalenc i s’omplirà amb inflables, llits elàstics,
jocs del món i un boulder d’escalada.
El dimecres, 1 de gener, el Patge Reial recollirà les cartes dels infants pels
Reis Mags. També es farà un taller d’scrapbooking on infants i joves podran personalitzar moments mitjançant fotografies, papers estampats,
segells i tot allò fins on arribi la imaginació. Els participants també podran
fer un mini àlbum de fotografies, i els més petits, la carta als Reis.
El dijous, 2 de gener, l’actriu Pepa Lavilla acompanyarà els joves a la descoberta del teatre, mentre que els més petits podran construir pilotes i masses de malabars amb material reciclat, per després aprendre els primers
passos amb Roger Riudavets.
El divendres, 3 de gener, el taller de percussió corporal dirigit pel percussionista Marcel Vilaregut i la ballarina Joana Rañé estarà adreçat a un
públic familiar i s’acompanyaran cançons de Nadal amb ritmes de mans,
peus i moviment. També s’elaboraran llànties per a rebre els reis amb materials reciclats.
El Parc de Nadal del Collsacabra tancarà les portes el dissabte, 4 de gener,
amb la contacontista Caro Von Arend que ens farà sentir la màgia del Nadal amb els seus contes i cançons. També hi haurà la Sílvia Juvanteny que
ensenyarà als participants a embolicar els regals de Nadal, de forma original i divertida. Aquest mateix dia, es realitzarà el Torneig d’Escacs Blanc i
Negre del Collsacabra, en les categories juvenil i adult. En el torneig jove
els participants podran aplicar les habilitats apreses en el taller d’iniciació
als escacs organitzat al Punt Jove, obert a tothom. Paral·lelament, es farà
el torneig per adults, prova puntuable pel circuit Llampec d’Osona. Tot
seguit, es farà l’acte de lliurament dels premis.
El preu de l’entrada és d’ 1 euro (de 3 a 17 anys) i inclou els quatre dies. Els
menors de 3 anys i adults tindran l’entrada gratuïta. Informem que per participar als tallers programats cal inscriure’s prèviament.
El Parc de Nadal del Collsacabra es complementarà a Cantonigròs
amb l’organització d’un seguit d’activitats i inflables per a la quitxalla a la carpa muntada expressament a la pista. Aquestes activitats
tindran lloc els dies 27, 28 i 29 i compten amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns de Cantonigròs.
El Patge Reial estarà a Cantonigros el dissabte dia 28 a les 11 del mati i a
Sant Martí Sescorts, el diumenge 29 de desembre a les 12 del migdia per
recollir les cartes de tots els nens i nenes.
La Cavalcada de Reis està prevista tan a L’Esquirol com a Cantonigròs el
dia 5 de gener al voltant de les 7 de la tarda. Els Reis d’Orient arribaran
puntuals un any mes a totes les llars del nostre municipi.
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Mercat de Nadal

LA CAC T’ENLLAMINA!

El proper 15 de desembre es
portarà a terme a sota les voltes
del C/Sant Bartomeu, el Mercat de Nadal. La idea sorgeix
de la CAC (Cabrerès Associació
de Comerciants) que presenta
a l’Ajuntament la proposta de
fer un mercat d’aquests tipus
per tal de dinamitzar el comerç
del municipi, els productes i
l’artesania local.

siguin artesans o agroalimentaris, elaborats al municipi.

Aquest mercat vol ser el tret de
sortida de les festes nadalenques i té com a objectiu posar
en valor aquells productes, ja

Aquest mercat està obert a totes aquelles persones del municipi i municipis veïns que tinguin algun producte per oferir.

Així mateix també vol ser un
aparador on els veïns i visitants
puguin conèixer quins són els
productes que s’elaboren al
municipi i qui és que els elabora, ja que tot sovint hi ha un
desconeixement dels artesans i
productors locals.

ESPORTS
Pla d’Autoprotecció del pavelló
Per finalitzar i donar el vist i plau definitiu al
nou pavelló polivalent -inaugurat el 2011- Isabel Alonso, cap de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, i Carles Botia, consultor de Safety & Work van lliurar, el passat
22 de novembre, el Pla d’Autoprotecció del
pavelló municipal -d’acord al Decret 82/2010- a
l’Ajuntament de l’Esquirol.
Aquesta és una eina a través de la qual
es garanteix una resposta adient en cas
d’emergència i una coordinació eficaç amb els
serveis d’emergència i amb protecció civil. Per
la implementació del Pla, l’Ajuntament procedirà a formar al personal, informar als usuaris,
adquirir i mantenir els mitjans necessaris per a
afrontar situacions de risc i d’emergència i a realitzar simulacres.

Des de la CAC es treballa per
fomentar el comerç del municipi, es per aixó que aquest any
la campanya de Nadal es titula
“LA CAC T’ENLLAMINA”.
Per Nadal, els comerços estaran
engalanat’s amb arbres, llums
i caramels i dintre els establiments es podrà gaudir de caramels de diversos gustos, amb
la sorpresa que dins d’alguns
d’aquests caramels et pots trobar vals per valor de 25 euros a
bescanviar en els establiments
associats.

Ajuntament de
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BENESTAR SOCIAL
Subvencions
Dins del programa complementari d’urgència social de la Diputació de Barcelona l’ajuntament ha
acceptat les següents subvencions emmarcades en els àmbits de benestar social i d’educació:
· Subvenció destinada a la cobertura de situacions d’urgència social i el sosteniment dels
equips professionals de serveis socials, per un import de 4.947 euros
· Subvenció adreçada a la garantia dels serveis d’atenció domiciliària i del transport
adaptat, per un import de 4.867 euros
· I la subvenció de suport a l’escolarització de 0-3 anys per a la sostenibilitat de les escoles
bressols municipals, per un import de 9.708 euros

JOVENTUT
S’obre un cicle de tallers per a joves al Punt d’Informació Juvenil
El Punt d’Informació Juvenil de L’Esquirol,
organitza, conjuntament amb l’Oficina
Jove d’Osona, un cicle de tallers per a joves. L’Oficina Jove d’Osona és un servei
de la Direcció General de Joventut, amb
col·laboració amb l’Ajuntament de Vic i el
Consell Comarcal, que treballa per oferir
serveis i recursos per a l’emancipació juvenil a les diferents administracions, promovent, d’aquesta manera el treball en
xarxa.
El primer taller es va oferir el 30 d’octubre.
Amb el títol “Vull treballar per Nadal”,
anava destinat a aquells joves que volen treballar durant les seves vacances
d’hivern, per tal d’informar-se de quins
són els sectors i les professions que tenen
més demanda durant aquest període de
l’any, així com quines són les ofertes laborals de tipus temporal i com accedir-hi.

Després d’aquest se n’ oferiran dos més en
l’àmbit d’ocupació: “On i com buscar feina”
i “Vull treballar aquest estiu”, que persegueixen l’objectiu de que els joves estiguin
més informats dels recursos per a cercar feina, i que puguin millorar la seva ocupabilitat.
També, a i petició dels propis joves que habitualment utilitzen l’espai del Punt, es va
demanar un taller de cànnabis. Aquest taller té la finalitat de sensibilitzar dels riscos
del consum del cànnabis i dotar al no consumidor d’elements de resistència.
Aquests tallers, i d’altres activitats formatives que ofereix El Punt als i les joves del seu
municipi van en la línia de seguir treballant
en les directrius marcades pel Pla Local de
Joventut, per a fomentar l’emancipació i la
participació dels joves.
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TRESORERIA
Durant les ultimes setmanes l’equip de govern ha tingut coneixement de factures i quotes impagades del consistori per un import total aproximat de 70.000 euros. Alguns d’aquest imports
s’arrosseguen des del 2008 i han arribat a suposar un possible embargament dels comptes bancaris de la corporació. L’equip de govern farà front a aquests deutes pendents de pagament i els
anirà liquidant a mesura que la tresoreria de l’ajuntament ho permeti.

GOVERNACIÓ
Després del traspàs de l’alcaldia al grup Units per Decidir (AUD) en el Ple del dia 10 d’octubre i
amb la incorporació del regidor Ventura Bagaria, del Grup municipal d’IC-ERC-AM el passat 4 de
novembre a l’equip de govern, el nou cartipàs municipal té la següent composició:
El Sr. Àlex Montanyà de AUD (Units per Decidir),
Alcalde-President de la corporació ocupa les regidories de Participació i Comunicació, Governació i Urbanisme i habitatge, Obres i serveis.
El Sr. Joan Callejón de AUD (Units per Decidir), 1er Tinent d’Alcalde ocupa la regidoria
d’Esports, Medi Ambient, Joventut, i Promoció
econòmica i turisme.
El Sr. Ventura Bagaria, del Grup municipal d’IC-ERCAM, 2n Tinent d’Alcalde ocupa la regidoria de Sanitat i Salut Pública, Agricultura i Ramaderia, així com
la regidoria del nucli de Sant Martí Sescorts.
I, la Sra. Alba Molas de AUD (Units per Decidir),
3era Tinent d’Alcalde, ocupa les regidories de

Benestar Social, Gent gran, Cultura, Educació i
Hisenda d’aquest Ajuntament.
La incorporació d’IC-ERC-AM a l’equip de govern respon al diàleg obert que han mantingut
les dues formacions arran del canvi a l’alcaldia
i a la voluntat comuna per sumar i treballar pel
municipi.
Aquesta voluntat de sumar i treballar és la que
Units per Decidir i IC-ERC-AM desitgen que es
traslladi al dia a dia del poble desprès d’un període de dos anys marcat per desavinences al
consistori. Els importants reptes futurs del municipi, com per exemple l’impuls del desenvolupament econòmic, necessiten que tothom es
posi a treballar en una mateixa direcció.

Ajuntament de
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Resum del Ple de l’Ajuntament del dia 31 d’octubre
Aprovació de les Ordenances Fiscals del Municipi
En aquest ple, l’equip de govern va presentar a
aprovació les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2014. La proposta a aprovar consistia en mantenir congelades la majoria de les Taxes i Impostos dels exercicis anteriors, amb les següents
diferències:
w Rebaixar un 5% la taxa d’escombraries 		
per a habitatges, com a foment del
reciclatge.
w Rebaixar un 25% la taxa d’escombraries
per els solars no edificats.
w Regularitzar el quadre de tarifes amb un
coeficient de 1,8 amb caràcter general

per a tots els vehicles en relació a l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
w Afegir un nou abonament d’un paquet 		
d’entrades (10 unitats) que ofereix
avantatges de tipus econòmic per la
prestació de serveis en la piscina municipal.
w Afegir definitivament la taxa per la
utilització d’instal·lacions esportives de
titularitat municipal (Pavelló).
La proposta es va aprovar amb els vots a favor
de AUD i ERC, l’abstenció de CiU i el vot en contra de CiP.

Proposta de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes locals
En el mateix Ple l’equip de govern va presentar a aprovació les dedicacions i retribucions dels càrrecs electes locals.
La proposta a aprovar va ser la següent:
Augmentar la dedicació parcial de l’alcaldia
d’un 43% a un 90%, amb el conseqüent
augment de retribució bruta de 16.000 euros anuals (1.333 mensuals bruts) d’inici de
legislatura a 23.851euros anuals (1.987 euros mensuals bruts ).
La retribució proposada s’obtenia a partir de
la mitjana que proposa l’Associació de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya per a municipis de menys
de 5.000 afegint-hi un descompte del 5% en
consonància a les retallades sofertes per el
personal laboral. La retribució proposada
total era proporcionalment inferior a la retribució de l’alcaldia a l’inici de la legislatura
i a la de l’anterior legislatura, amb una dedicació exclusiva del 100%, i una retribució de
31.999 euros anuals bruts.

Mantenir la dedicació parcial dels tinents
d’alcalde en un 22% i no només mantenir-ne
les retribucions sinó legalitzar-ne la part corresponent a dietes/indemnitzacions ja que
fins a data d’avui aquestes no tributaven.
Quedant aquestes retribucions en un import
total i idèntic al de l’inici de la legislatura
de 7.200 euros anuals (600 euros mensuals
bruts).
La proposta no va prosperar pels vots en
contra de CiU que demanava la dedicació exclusiva en un 100% de l’alcaldia i de CiP que
argumentà que s’havia de mantenir l’acord
entre AUD i CiP de principi de legislatura.
AUD i ERC hi varen votar a favor.
Per tant, es mantindran les mateixes retribucions pels càrrecs electes que es van aprovar
a l’inici de la legislatura. De totes maneres
i malgrat no prosperar la nova proposta de
retribució, l’alcaldia tindrà una dedicació del
90% ja que l’equip de govern considera molt
necessari invertir la situació d’estancament
institucional que es ve donant des de l’inici
de legislatura.
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Xerrada informativa sobre la consulta: el nom del municipi.
En el ple del 18 de juliol de 2013 de l’Ajuntament
de Santa Maria de Corcó, es va aprovar la realització d’una consulta ciutadana, per sotmetre a
consideració dels veïns la possibilitat de modificació del nom oficial del municipi.
Els antecedents a aquesta proposta els trobem
en una iniciativa popular, en la que el grup
anomenat “Esquirols”, en data 14 de maig de
2013, presenten davant el Registre General de
la corporació un total de 393 signatures, amb la
pretensió d’avalar la sol·licitud per a sotmetre a
consideració dels veïns la possibilitat de canviar
la denominació oficial del municipi de Santa
Maria de Corcó.
A partir d’aquests primers passos es crea una
comissió de treball i es comencen a posar dates
per tal de poder dur a terme la consulta amb
les màximes garanties i al mateix temps informar als veïns de tots aquells assumptes que els
hi puguin causar alguna inquietud. Davant totes aquestes inquietuds la comissió de treball
va proposar a l’ajuntament que portés a terme
xerrades informatives, en relació a com afecta-

ria, en diferents àmbits, el canvi del nom del
municipi.
Per tot això, l’Ajuntament va organitzar el
passat 7 de novembre a la Sala de Plens de
L’Esquirol i a l’esplai de Cantonigròs, una xerrada informativa en que hi van participar:
w Sra. Susanna Marín Dios. Subdirectora
General d’Assistència Jurídica i Règim Local
del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya
w Sr. Víctor Siles Marc. Cap del Servei de Règim
Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya
w Un representant del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya
w Un Registrador de la Propietat
De la xerrada informativa tots els assistents en
van treure les seves conclusions que es posaran
a debat amb els promotors de la iniciativa i el
consistori.

EDUCACIÓ
Reforç escolar
Les classes de reforç escolar impartits
a través de
l’ajuntament per els alumnes
de l’institut i el CEIP es va iniciar l’any 2011 amb el finançament de l’Obra Social de La
Caixa. Durant el 2012 i a través dels Plans d’Ocupaciò de
la Generalitat es va cobrir el

mestratge, però durant el 2013
no s’han previst cap d’aquestes
opcions de finançament i el
nou curs es va iniciar el setembre sense preveure’n cap continuitat per els mesos de gener
a juny del 2014. L’ equip de govern ha valorat molt positivament la importància de mante-

nir les classes de reforç escolar
per als alumnes que ho necessiten, i ha decidit, malgrat no
tenir el finançament aliè assegurat, donar-hi continuïtat
fins a finals d’any i ampliar el
contracte fins a final del curs
2013/2014, perquè finalitzava
el 22 de desembre d’enguany.
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Llar d’Infants municipal
Per tal de seguir millorant en la prestació del
servei la Llar d’Infants municipal a partir de
l’1 de desembre amplia l’horari docent de 8
a 2/4 d’1 del matí i de 3 a 5 de la tarda. Al
migdia, l’horari comprès entre 2/4 d’1 del
mati a 3 de la tarda, hi haurà una educadora
i la monitora de migdia de l’AMPA. Aquests
canvis en l’horari docent no suposaran cap
canvi en la mensualitat del servei ni en el
preu del servei de menjador.

Informar també, que la sala polivalent de la
Llar d’Infants i gràcies a la iniciativa d’un grup
de pares i mares de l’Esquirol i rodalies, acollirà tots els dimecres de 5 a 7 de la tarda i fins
el mes d’abril de 2014, a tots aquells pares i
mares amb nens i nenes d’1 mes fins a 3 anys
que ho desitgin, per tal de que puguin compartir un espai de criança i gaudir d’un lloc
de joc segur i adequat a les seves necessitats.

URBANISME, OBRES I SERVEIS
Reorganització de l’equip tècnic en matèria d’urbanisme
A l’inici de legislatura i en un
principi d’acord redactat entre CiP i AUD es va establir,
per millorar-ne l’economia,
l’eficiència i eficàcia: la reorganització de l’equip tècnic
en matèria d’urbanisme. Vist
que en el decurs de la legislatura no s’ha iniciat cap acció
definitiva al respecte i davant
la possibilitat d’incórrer continuadament en una relació
contractual irregular (Informes
mensuals del Secretari advertint del pagament irregular a
ambdues societats mercantils
dels tècnics afectats i avalat
pel departament jurídic de la
Diputació de Barcelona) l’11
d’octubre, l’arquitecte R.R. i
l’aparellador J.P. van deixar

de prestar els seus serveis al
consistori. La vacant en els
seus respectius llocs de treball
que afectava el funcionament
dels serveis públics d’aquesta
corporació es va cobrir el 29
d’octubre i temporalment
fins a la provisió amb caràcter interí del lloc de treball
denominat Arquitecte, amb
el nomenament de funcionari
interí amb caràcter de màxima
urgència per l’arquitecte Sr.
M.A. Per tan, el lloc de treball
de l’aparellador al consistori queda sense substitució ja
que l’equip de govern així ho
considera davant la situació
econòmica de crisi global i de
fre en l’àmbit d’actuacions urbanístiques.

El 12 de novembre es va dictar
la resolució d’alcaldia per la
qual s’incoa l’expedient per a
la provisió, amb caràcter interí,
del lloc de treball d’arquitecte
municipal previst en la plantilla de personal d’aquest ajuntament, i en els dies següents
es publicarà la convocatòria
del concurs per a la plaça vacant.
També, el dia 12 de novembre
es va incoar expedient per a la
contractació del servei tècnic
de salut pública i medi ambient, i el dia 2 de desembre
es va aprovar el plec de condicions administratives particulars del contracte a adjudicarse en els següents dies.

Butlletí

El

Santa Maria de Corcó-L’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts, Sant Julià de Cabrera

Aprovació d’una exempció de la llicència d’obres pels desperfectes de l’esclafit
El passat 4 d’octubre un fort temporal de vent
i pluja (amb ràfegues de vent que superaren
els 120Km/h) va afectar el municipi de Santa
Maria de Corcó-L’Esquirol, causant varis desperfectes en teulades, jardins i mobiliari urbà.
Durant les setmanes següents un bon nombre de veïns del municipi van sol·licitar a
l’Ajuntament diverses llicències d’obres per a
portar a terme obres en les teulades dels seus
habitatges per culpa dels desperfectes ocasionats per l’esclafit.

Tenint en compte que ens trobàvem en una
situació extraordinària i davant la negativa
de declarar la zona com a catastròfica, tal i
com volien alguns dels municipis afectats,
l’ajuntament va decidir eximir del pagament
de la llicència d’obres a tots aquells veïns que,
com a conseqüència directe del temporal, haguessin de fer les obres necessàries per arreglar els seus habitatges.
Aquesta mesura serà vigent 2 mesos a comptar des del dijous 24 d’octubre, data en que
va entrar en vigor l’exempció.

Adjudicació del Projecte: Xarxa de calor amb caldera de biomassa
L’Ajuntament ha adjudicat el projecte per executar la instal·lació d’una xarxa de calor que
constarà d’una caldera de biomassa, i que ha
de servir per donar calor a diferents equipaments municipals com, el CEIP El Cabrerès, la
Llar d’infants, vestidors del camp de futbol,
vestidors del tennis i pavelló municipal. Amb
aquest projecte es vol intentar reduir les despeses generades pel subministrament de calor i
aigua calenta als diferents equipaments abans
esmentats i al mateix temps reduir l’impacte
ambiental que provoca la utilització de combustibles fòssils.
El projecte preveu la construcció d’una sala de
calderes i emmagatzematge de dues plantes i
d’uns 140 m2, ubicada a un extrem del camp de
futbol pròxim a la piscina.
Un cop constituïda la mesa de contractació i
valorades, en les diferents fases, les ofertes
presentades, que en total varen ser 16, el 28
d’octubre passat la mesa va proposar a l’òrgan
de contractació l’adjudicació del projecte a
l’empresa Visió Solar, SL. En la Junta de Govern
Local del passat 4 de novembre de 2013, es va
validar tot el procediment i es va determinar la

proposta més avantatjosa d’acord amb la valoració de la mesa.

A partir d’aquest punt comença el procediment
administratiu que acabarà amb l’adjudicació
definitiva, a partir de la qual començarà a
comptar el període d’execució que en principi
està previst en 8 mesos.
El dijous dia 5 de desembre el president de la
Diputació, Salvador Esteve i l’ajuntament van
signar el conveni per l’ajut de 173.500 euros per
aquest projecte municipal.
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RECURSOS I SENTENCIES
JUDICIALS
Fàbrica de pinsos
El dia 11 d’octubre de 2013
es va notificar a aquest ajuntament que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
sentència i desestima el recurs
d’apel·lació presentat per el
propi ajuntament, la Generalitat de Catalunya i Pinsos Ca-

sadesús SA, contra la sentència
dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu del 2007.
L’equip de govern després d’assimilar i valorar el contingut
d’aquesta sentència va dialogar
amb la part demandant i la part

afectada per tal d’informar-los
dels propers tràmits i accions
als quals el consistori està obligat també com a part afectada.
Aquesta sentència obliga definitivament a l’ajuntament ha fer
efectiu el cessament i desballestament de l’activitat.

Personal
L’arquitecte Sr. R.R. va presentar el 30 d’octubre
un escrit de reclamació prèvia on reclamava
la màxima indemnització legal en concepte
d’acomiadament improcedent, i l’aparellador
Sr. J.P va presentar el 8 de novembre una reclamació prèvia en matèria de Reconeixement de
Dret, Acomiadament i Quantitat contra la resolució de l’alcaldia, on reclama l’abonament de
factures impagades i el recàrrec de demora, i
una indemnització per danys i perjudicis. Igualment reclama la màxima indemnització legal en
concepte d’acomiadament improcedent, al ma-

teix temps que també formula, interposa recurs
de reposició en els mateixos termes i quantitats.
L’equip de govern valorant la informació aportada per ambdós va decidir una liquidació per
acord transaccional amb la societat R.IB. Associats SL a través de la qual es prestava el servei
d’arquitecte municipal per import de 16.702,54
euros. En el cas de la reclamació formulada per
l’aparellador Sr. J.P no hi ha presa cap decisió en
ferm per preveure la possibilitat que l’assumpte
acabi davant de la jurisdicció social o no.

SALUT PÚBLICA
Elaboració del mapa de capacitat acústica de Santa-Maria de Corcó-l’Esquirol
La Llei 16/2002 de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació
acústica estableix que els Ajuntaments han de confeccionar un
mapa de capacitat acústica, amb
l’objectiu de determinar-ne la
capacitat del territori mitjançant
l’establiment i concreció de les
diferents zones de sensibilitat
acústica dels municipis.

Seguint els criteris establerts
al Decret 245/2005, i modificat pel Decret 176/2009,
l’Ajuntament de Santa Maria
de Corcó-L’Esquirol ha elaborat aquest mapa i està en procés d’aprovar-lo dins les properes setmanes per posar-lo a
disposició de tota la població.

Aquests mapes estableixen la
zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió
d’acord amb les diferents zones que es fixen en ells, determinant quins nivells estan permesos en cada zona durant un
temps determinat.
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MEDI AMBIENT
Visita de camp de la Comissió de Desenvolupament de la custòdia del
territori de Catalunya al Collsacabra
El passat 25 de novembre els
parlamentaris de la Comissió
de Territori i Sostenibilitat
(TES) del Parlament de Catalunya van visitar experiències
de custodia al Collsacabra.
Vam comptar amb representants de CiU, PSC, ERC i ICV.
Van acompanyar als diputats
representants de la xct, entitats de custodia, propietaris,
els alcaldes, i de la Directora
General de Polítiques Ambientals Sra. Marta Subirà, com a
representant del Govern.
L’objectiu de la visita era donar a conèixer in-situ experiències d’èxit de finques on
s’apliquen un o varis acords
de custòdia com a mecanismes
per a la conservació i el bon ús
dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics del
territori. El Collsacabra és una
zona amb diverses i innovadores actuacions de custodia.

ques explotacions ramaderes
del Collsacabra amb producció agrària ecològica. Situada
en una vall amb un important
component paisatgístic, presenta també uns elevats valors
de biodiversitat, sobretot a nivell fluvial, ja que hi ha dos torrents amb espècies protegides
molt interessants.

Durant la sortida es van visitar
2 finques amb acord de custòdia amb l’Associació Paisatges Vius. Una d’elles, la finca
de Caselles del municipi de
L’Esquirol, de 130 ha. de superfície, acull una de les po-

L’acord de custòdia pretén fer
compatible l’explotació ramadera de vaca de carn ecològica
amb la conservació dels valors
naturals de la finca i per aquesta raó s’han construït tancats
per evitar l’accés de les vaques

als torrents i les basses, s’han
instal·lat abeuradors alternatius mòbils i s’han restaurat diverses basses agrícoles.
La visita va permetre visibilitzar el paper de la custòdia del
territori com a estratègia innovadora per a la conservació del
territori i la seva biodiversitat,
basada en la col·laboració de
tots els agents de la societat.
La Vicepresidenta de la Comissió
de TES Sra. Ma. Victòria Forns, va
agrair a la xct l’oportunitat de
conèixer d’aprop les experiències de custodia.
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Espai del butlletí municipal cedit als
grups polítics municipals
Cabrerès i Progrés (CiP)
La nostra discrepància respecte al cessament de dos tècnics municipals
A principis de legislatura, abans no es conegués
públicament l’existència de l’AACC, el senyor
Àlex Montanyà va lliurar-nos, en una reunió de
Junta de Govern Local, un dossier titulat INFORME TÈCNICS 2011, d’una Associació Amics Cabrerès Collsacabra.
En coincidència amb una proposta electoral
d’AUD, aquell informe exigia el cessament immediat d’alguns tècnics municipals (enginyer,
arquitecte, arquitecte tècnic i secretari-interventor). El secretari que hi havia llavors se’n va
anar cansat de la situació i la pressió a què se
sentia sotmès i l’enginyer va presentar la baixa
voluntària.
Respecte a l’arquitecte i l’arquitecte tècnic,
aquell informe diu: “[...] actuacions professionals negligents en diverses ocasions han estat
al servei d’interessos patrimonials particulars
en detriment dels interessos generals del Poble,
causant greus prejudicis a la hisenda municipal”. També s’hi fa referència a unes suposades
amenaces per part d’un dels tècnics a un regidor.
Davant d’aquest informe, que se’ns havia lliurat
amb altra informació i ampliacions, la nostra
resposta a AUD es va justificar amb els següents
criteris:
w Coincidim amb AUD respecte a l’existència
d’un desgavell considerable en l’estructura i
l’organització de l’àmbit tècnic, però sense
que això impliqui en si mateix cap acusació
concreta a la capacitat professional del
personal.
w Qualsevol decisió a prendre per millorar els
interessos generals, sempre amb total
respecte a les persones, comptarà amb
la nostra aprovació.
w La urgència amb què AUD planteja afrontar
aquesta situació ens porta a preguntar:

a) L’acomiadament comportarà
conseqüències greus a la hisenda municipal?
b) Si la suposada negligència o mala fe
(segons AUD) exigeix l’acomiadament per
decret i d’un dia per l’altre, com i quant
temps quedarà un buit fins que un nou
equip tècnic es posi al dia?
c) Com es justificarà l’acte d’acomiadament?
Si les raons es fonamenten en actuacions
evidents i doloses contra els interessos
municipals, i es poden demostrar, no cal
preocupar-se. Cal pensar en mecanismes
de control i seguretat respecte a la
informació privilegiada de què puguin
disposar els tècnics en els dies de transició.
Esperem que la urgència i contundència d’AUD
respongui a la pretensió de garantir els interessos generals; és a dir, que no siguin resposta a
una discrepància entre interessos personals o
d’algun grup concret de ciutadans i les actuacions administratives que l’haguessin provocat.
Així ens vam manifestar el 2011, i ara ens trobem que dos tècnics són cessats per una qüestió
de formes de contractació. Res de tot allò que
es va dir serveix de justificació al cessament, i
ens arrisquem a una indemnització o indemnitzacions que poden acostar-se als cent mil euros.
L’alcalde fa servir un argument per al cessament
dels dos tècnics (un informe de la Diputació de
Barcelona del 2002) que, desgraciadament,
també es pot predicar d’altres treballadors de
l’Ajuntament.
No aprovem aquestes resolucions de l’alcaldia
perquè amaguen, més enllà de justificacions
formals i legals que podríem compartir, animadversions manifestes i personals que mai poden justificar decisions governamentals o polítiques.

