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Informatiu sobre actuacions i notícies municipals
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 escrivint-nos a través de la pestanya “Contacteu” de la pàgina web de l’Ajuntament (http://www.lesquirol.cat/) o a
l’adreça del carrer Nou núm. 1 de l’Esquirol. D’altra banda, qualsevol veí que vulgui consultar el butlletí per correu electrònic pot
fer-ho a través de la pàgina web municipal.
Un mitjà alternatiu on també podeu consultar informacions diverses sobre el municipi i els pobles veïns és la pàgina web de Ràdio
Cabrerès (http://radiocabreres.cat/)

NOTÍCIES DESTACADES
L’Ajuntament, sense secretari interventor
Potser us ha arribat la notícia, o potser ho heu patit amb el retard d’algunes gestions, i per això us en demanem
disculpes: al municipi hem estat sense secretari interventor des del 30 de maig fins a l’11 de juliol. Les causes
del problema han sigut purament administratives, perquè la plaça va ser adjudicada per concurs de mèrits
a una persona el 2 de maig i el dia 30 aquesta persona va decidir que no li interessava ocupar-la. Per a
l’Ajuntament la situació no ha sigut senzilla, perquè les gestions s’han alentit i l’alcalde ha hagut de revocar
transitòriament les delegacions de la Junta de Govern i governar mitjançant resolucions d’alcaldia. Des del
12 de juliol, però, el problema està solucionat: en Lluís Xandri ocupa la plaça de secretari interí i la Junta de
Govern ha recuperat les competències que tenia delegades.

Endeutament de l’Ajuntament en els darrers anys

Diputació
Diputació
Diputació
Total públic
Cx Catalunya
Cx Manlleu
Cx Manlleu
Banc Sabadell
Cx Catalunya
Total privat
2008 (*)
2009 (*)
Total estat

Any
Objecte del
préstec
préstec
2009 Quatre Camins
2009 Esvoranc
2011 Pavelló 3a fase
2004
2006
2011
2010
2011

Pavelló 1a fase
Llar infants (sòl)
Pavelló 2a fase
Vehicle
Pavelló 3a fase

Import
Pendent a Venciment del
contractat 31/12/2012
préstec
136.619.04
83.771,44
06/2018
10.380,96
6.228,56
06/2018
150.000,00 135.000,00
06/2021
300.000,00 225.000,00
155.494,21
21.984,63
06/2014
300.506,00 194.772,06
10/2021
322.000,00 282.044,61
02/2029
69.813,27
35.679,71
12/2015
137.706,90 122.406,14
12/2020
985.520,38 656.887,15
30.601,39
34.549,00
65.150,39

18.360,83
27.639,20
46.000,03

12/2015
12/2016

Pagaments Interessos
2013
2013
13.619,90
0,00
1.038,10
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
14.703,42
46,98
22.293,92 1.206,48
23.122,44 10.077,84
15.818,82 4.138,08
17.733,29 2.432,53
93.671,89 17.901,91
6.120,28
6.909,80
13.030,08

0,00
0,00
0,00

(*) L’Estat paga la participació en els tributs de l’Estat als ajuntaments en forma de bestreta mensual i fa una posterior liquidació
un cop calculat allò que correspon a cada ajuntament. Els anys 2008 i 2009 es van equivocar en les previsions, massa optimistes, i
els hem de retornar els diners que van donar de més. Funciona com un préstec que l’Estat mateix es va cobrant de les mensualitats
que va pagant als ajuntaments.

Comparativa de les aportacions de
l’Ajuntament a diferents entitats
i institucions d’àmbit municipal
per les seves activitats lúdiques,
esportives i culturals
Entitat o
institució

Aportació
anual

Observacions

Escola de música

18.000

Mitjana des que es va
crear el 2004

Llar d’Infants

50.000

Mitjana per any des
que es va crear

A.E. Corcó

12.000

Mitjana dels últims
deu anys

BTT Cabrerès

10.000

Mitjana de l’any 2007
al 2012

Casal del jubilat
Comissió
Agermanament
amb San Juan de
Limay

7.000

Mitjana dels últims
anys

6.500

5.000 directe a Fons
Català de Cooperació
(l’ajuntament n’és
soci) i 1.500 a l’entitat
al municipi

Festa Major de
l’Esquirol

31.000

Pressupost 2013

Festa Major de
Cantonigròs

5.600

Pressupost 2013

Festa Major de
Sant Martí

3.000

Pressupost 2013

Altres entitats a
l’Esquirol

18.000

Pressupost 2013

Entitats de
Cantonigròs

7.300

Pressupost 2013

Entitats de Sant
Martí

6.800

Pressupost 2013

AMPA

4.440

Pressupost 2013.
Inclou curs natació
alumnes 3r i 4t.

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES
Els efectes de la crisi econòmica i
financera de les administracions
superiors: el PUOSC
Als pressupostos municipals del 2013 hi ha prevista
l’execució de l’obra de Ca la Salut a Sant Martí Sescorts
amb una subvenció de més del 90% a càrrec del
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat
de Catalunya). A primers de maig, el Departament
de la Presidència de la Generalitat va comunicar a
l’Ajuntament la impossibilitat de pagar la subvenció
almenys fins al 2014. Això suposa que, si es vol fer
l’obra, l’Ajuntament haurà d’avançar tots els diners,
(més de 300.000 €) i confiar que la Generalitat es
pugui fer càrrec un dia o altre dels seus compromisos.
El ple municipal haurà de decidir si es farà l’obra
després d’haver valorat l’informe de l’interventor.

Sobre la base liquidable del
cadastre
La revisió cadastral que es va realitzar el 2012, amb
efectes a partir d’aquest 2013, comporta l’actualització
dels valors de les finques i, en conseqüència, de la
base liquidable a l’hora de liquidar l’impost sobre
béns immobles (IBI). L’Ajuntament haurà de rebaixar
el tipus impositiu, que el 2013 va ser de 0,99, per tal
de compensar els efectes de l’actualització esmentada
del cadastre.

OBRES I SERVEIS
Esforços per legalitzar l’espai de la
Cooperativa com a espai d’ús públic
Durant l’any 2012 i 2013 l’equip de govern ha tingut
innombrables reunions amb la junta directiva de la
Cooperativa amb la finalitat de trobar una sortida per
regularitzar l’ús de la pista de “la Coope”. La situació
econòmica que viuen tant les entitats privades com
la mateixa administració local resulta un fre importantíssim a les possibles iniciatives per a l’obtenció
d’aquest resultat. La inversió mínima amb la qual
podríem parlar de deixar regularitzat l’ús de la pista està pels voltants dels 100.000 euros. Els propietaris de la Cooperativa no poden accedir a crèdits
d’aquestes magnituds, i per part de l’Ajuntament resulta ineludible disposar de la cessió de l’espai per

Les aportacions especificades són exclusivament
monetàries. No hi ha inclòs el cost de dedicació de
recursos humans i materials de l’Ajuntament (brigada,
material de transport, energia, etc.) en els casos en
què és necessària.
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un termini mínim de trenta anys per tal de poder invertir sobre propietat privada. Si això es complís, encara caldria l’adequació dels pressupostos i estudiar
la capacitat d’endeutament actual de l’Ajuntament.

ciclar 463,47 tones de les 906 que entre tots vam
generar. No sabem com s’hauria d’aconseguir,
però cal augmentar aquestes xifres. Hem de ser
capaços de recollir més bé les escombraries. Llencem al contenidor verd quadrat (de rebuig) molts
productes que no hi han d’anar, però si els posem
on toca no ens augmentaran els costos i per tant
podrem mantenir la taxa.

El dia 2 de maig l’Ajuntament va convocar la directiva de la Cooperativa i un representant de cada
un dels grups polítics per intentar consensuar possibles sortides, o, si més no, dissenyar camins per
intentar trobar una solució definitiva. A la reunió hi • Tot el que no es recull selectivament va a parar
a l’abocador comarcal, i per aquest concepte pavan assistir el representant de Convergència i Unió,
guem més de 40 € per tona. Si ho fem més bé
l’equip de govern, la secretària de l’Ajuntament
pagarem menys.
i la directiva de la Cooperativa. Vista la proposta
dels directius de la Cooperativa, l’Ajuntament farà • Als contenidors no hi posem el que hi ha d’anar.
les gestions necessàries per tal que des dels bomSi ho fem malament l’empresa ens penalitza, i, en
bers de la Generalitat es faci un dictamen sobre el
lloc de recuperar diners pel reciclatge de matecompliment o no de la proposta respecte a les exirials, en paguem de sanció.
gències en matèria de seguretat antiincendis. Fins
avui, però, no s’han trobat sortides que donin so- Sisplau, procurem dipositar cada tipus de residu
al contenidor que li correspon; així recuperarem
lució a la situació d’alegalitat en què ens trobem.
diners i serem coherents amb el medi ambient.
D’escombraries, com menys millor; i les que geneParcs infantils
rem, cadascuna al seu lloc.
Seguint les recomanacions d’un informe sol·licitat la
tardor passada per l’Ajuntament a la Diputació sobre
seguretat als parcs infantils del municipi, i pensant
en la integritat física dels nostres infants, s’ha decidit
retirar el gronxador del carrer del Pont de l’Esquirol
pel risc que representa la proximitat de la tanca de
partió de la finca veïna, tot i que afortunadament
no s’hagi hagut de lamentar cap accident fins al dia
d’avui.

Nova àrea de deposició de residus
Si tot funciona com està previst, durant el mes de setembre es crearà una nova àrea de recollida de residus que se situarà al trencant de Palou-La Vall, a uns
cent metres de la carretera C-153.

Arreglem el pont del Molí d’en
Bertrana?

D’altra banda, finalment s’han col·locat les cordes
de les dues tirolines infantils del municipi, tant la de
Cantonigròs com la de l’Esquirol.

Els temps que corren són especialment complicats,
els recursos són limitats i hi ha assumptes més prioritaris que altres. Amb aquest panorama hi ha actuacions que difícilment es podran portar realitzar a terme curt o mitjà. Conscients d’aquesta realitat, des de
l’Ajuntament ens plantegem impulsar projectes de
voluntariat en els quals les persones aportin el seu
temps i el seu saber a canvi de participar en un projecte en benefici de la comunitat on viuen. Teniu ganes de participar en el projecte de reconstrucció del
pont del Molí d’en Bertrana? A partir d’un projecte
formal dirigit des de l’Ajuntament, que a més a més
hi aportarà el material necessari, necessitem voluntaris que en la mesura de les seves possibilitats tinguin ganes de col·laborar-hi. Us hi apunteu? La idea
és obrir una llista de voluntaris i a partir del mes de
setembre organitzar brigades de treball per anar-hi
inicialment el dissabte al matí. Podeu apuntar-vos-hi
per telèfon, per correu o personalment a les oficines
municipals

Residus
Cada any es fa una revisió de l’organització i el funcionament del servei de recollida de residus urbans
del nostre municipi. Si s’analitzen amb deteniment
les dades facilitades per l’empresa responsable de la
seva gestió es pot deduir com som i com ens comportem en aquest àmbit. Aprofitem per donar-vosen quatre dades significatives i sol·licitar la vostra
col.laboració.
• Generem pràcticament les mateixes escombraries que l’any anterior: 1.120 grams per persona i
dia. Aquest valor és inferior a la mitjana de Catalunya, que és de 1.545 grams.
• L’any 2012 vam recollir selectivament el 50,6 % de
les escombraries, de manera que es van poder re3

SALUT

se a l’àrea bàsica de Vic, i aquell mateix dia se li va
organitzar un acte d’agraïment on van participar una
quarantena de persones del municipi i representants
dels tres ajuntaments del Collsacabra i se li va lliurar
una placa commemorativa. Moltes gràcies per tot,
senyor Canal, i benvinguda, doctora Reneé Vink.
Estem a la vostra disposició.

Continuen els problemes en la qualitat de l’aigua de les nostres fonts
Les darreres analítiques continuen evidenciant que
l’aigua de les fonts analitzades no té garanties sanitàries, i que l’aigua de la font de la Parra i la de la Sala
no és apta per al consum humà. Actuem en conseqüència i no correguem riscos innecessaris.

COMERÇ I TURISME
Fira del Llibre de Muntanya 2014

L’aigua de boca de l’escola

Continuem parlant dels efectes de la recessió econòLa detecció, segons un estudi de Sorea, de nivells mica. Davant de la manca total de subvencions per
superiors als paramètrics en plom i níquel a l’aigua part dels diferents departaments de la Generalitat
corrent de l’escola ha portat a fer diverses anàlisis que tradicionalment havien contribuït a finançar
posteriors, que han permès concloure que la causa aquesta iniciativa, i de la impossibilitat que els tres
d’aquests nivells anormals és en un tram exterior a ajuntaments del Collsacabra assumeixin les despeses
de tot el projecte, aquest 3 de juliol els alcaldes de
l’edifici.
Tavertet, Rupit-Pruit i Santa Maria de Corcó, juntaPer recomanació de la tècnica municipal competent, ment amb la Junta dels Amics dels Cingles del Collsacada matí s’ha procedit a obrir les aixetes d’aigua de cabra, propietaris de la marca Fira del Llibre de Munboca com a mesura de precaució, perquè els nivells tanya, van acordar sol·licitar a l’Ajuntament de Vic si,
anormals només es detecten quan l’aigua està en re- excepcionalment per a l’any 2013, la 12a edició de
pòs més de sis hores. Posteriorment la brigada ha fet la Fira es podria realitzar a Vic conjuntament amb la
una connexió provisional per inhabilitar la canonada Fira de Muntanya que organitza aquest Ajuntament.
antiga, amb la qual cosa es pot considerar anul·lada És l’única solució que s’ha trobat per no perdre la fira
la causa d’alarma. De totes maneres, pròximament i aspirar que l’any 2014 retorni amb plena normalitat
es farà una nova anàlisi de comprovació
al Collsacabra. La decisió no va ser senzilla, però la
realitat és la que és i els recursos són els que tenim.
Confiem haver encertat amb la proposta.
Calendari d’obertura dels

centres d’assistència primària de
Collsacabra

EDUCACIÓ I JOVENTUT

Continuant amb la política implementada des
del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya des de l’estiu del 2011, us informem que el
CAP de Rupit i Cantonigròs estarà tancat des del 22 de
juliol fins a l’u de setembre, i que el CAP de l’Esquirol
estarà tancat durant els següents dies i horaris: 5, 10
i 12 de juliol i 12, 23 i 27 d’agost a la tarda, 14 i 20
d’agost el matí, i el 16 d’agost tot el dia.

Ampliació del pati de l’escola i altres
obres
Després d’anys de reclamar-ho, finalment les famílies, l’equip docent i els infants de l’escola El Cabrerès
han vist convertir-se en una realitat la utilització de
la part superior del recinte de la piscina com a pati
amb herba i arbres d’ombra. Aquest nou espai de
pati queda separat de la resta del recinte de la piscina
per una tanca que es retirarà quan la piscina s’obri i
es tornarà a instal·lar a començament de curs. Esperem que amb aquest nou espai millori la qualitat de
l’esbarjo dels nostres infants.

En cas d’urgències ens haurem d’adreçar al CAP de
Roda de Ter o trucar al 938540452.

El doctor Canal deixa l’àrea bàsica
de Roda de Ter

D’altra banda, aquesta segona quinzena de juliol
Després de més de vint anys de servei als CAP de s’han començat les obres d’obertura d’una nova porl’Esquirol, Cantonigròs i Rupit, el 17 de maig el ta d’accés al recinte de l’escola a l’altura del pati de
doctor Vicenç Canal va prendre la decisió d’integrar- sorra per evitar el perill que representava el pes mort
4

de juliol a la preparació del curs següent i a
l’organització dels espais de treball”, ara diu: “El
mes de juliol serà lectiu excepte els últims cinc dies
laborables, que l’equip docent dedicarà a la preparació del curs següent i a l’organització dels espais
de treball.” D’aquesta manera es determina millor
el nombre d’hores que les educadores dedicaran
exclusivament a les seves reunions de preparació i
organització i s’augmenten les hores de prestació de
servei docent.

de la porta corredissa adjacent a l’hora d’ajustar-la.
A partir d’ara, la porta corredissa només s’utilitzarà
quan convingui entrar-hi amb algun vehicle per motiu d’obres o altres activitats puntuals.

Taxa per utilitzar el transport
escolar de primària
Un cop s’ha confirmat la desaparició de la gratuïtat
del transport escolar intramunicipal d’educació primària que aprofita l’existència de la línia regular
d’autobusos que ve de Cantonigròs, l’Ajuntament ha
acordat amb les famílies afectades que podran beneficiar-se d’una ajuda municipal que compensarà la
despesa pels viatges realitzats efectivament pels seus
fills i filles, que el servei de monitoratge de transport
comptabilitza diàriament. En principi, el pagament
dels ajuts es farà trimestralment.

Premi al millor treball de recerca de
batxillerat
L’últim dissabte de juny, dia 29, es va lliurar a la sala
de plens de l’Ajuntament el sisè premi al millor treball
de recerca de batxillerat al treball “Ciència al servei
de la cuina” de l’alumna Adriana Palau Serra de
l’Institut Miquel Martí i Pol, per la seva “combinació
de capacitat divulgativa i rigor científic” segons el
veredicte llegit pel jurat, compost per Guillem Mas,
Abel Rubió, Ester Torres i Assumpta Tort. El premi,
que ha comptat amb la col·laboració de les empreses
Feixas Aulet, Mircar, Patel i Verdaguer i Serrat, té
una dotació de 700 euros amb la voluntat d’afavorir
l’accés als estudis superiors.

Informacions escola curs 2013-2014
• Horari: de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h
• Dies de lliure disposició: 4 de novembre, 3 de
març i 2 de maig
• Jornada continuada: 20 de desembre i del 10 al
20 de juny, de 9 a 13 h

Canvis al Punt Jove de l’Esquirol

• Reunió de pares i mares de P3: dilluns dia 9 de
setembre a 2/4 de 10 del vespre

Al llarg d’aquest últim mig any la plaça de dinamitzador del Punt Jove ha sigut ocupada transitòriament
per la Núria Portolés, que ha compaginat aquesta
activitat amb la d’educadora social de l’Ajuntament.
Durant el procés de convocatòria pública de la plaça
del Punt Jove, la Núria ha cursat baixa per motius
laborals, i ens hem vist obligats a tancar el Punt
abans de les vacances d’agost. Permeteu-nos aprofitar aquest butlletí per agrair a la Núria la seva predisposició i dedicació. El Punt Jove tornarà a obrir a
començament de setembre, ja amb la persona que
n’ocuparà la plaça després del procés de selecció
que haurà tingut lloc aquesta segona quinzena de
juliol.

• Jornada de portes obertes per els alumnes de P3:
dimarts dia 10 de setembre de 9 a 13 h
• A l’escola hi ha sabatilles de gimnàstica per
aprofitar, usades, que els alumnes deixen quan
ja no els van bé. Si alguna família vol passar per
l’escola abans de comprar-ne, pot fer-ho durant la
primera setmana de setembre.
• Durant el mes de setembre, els alumnes que han
acabat sisè aquest juny poden passar a recollir la
documentació pendent.

Informacions llar d’infants curs 20132014

Casals d’estiu al municipi

Al ple municipal ordinari d’aquest 18 de juliol s’ha
aprovat inicialment la modificació de l’article 8 del
Reglament municipal d’atenció a la infància i les famílies. On deia “El mes de juliol serà lectiu només
les tres primeres setmanes. L’equip docent dedicarà
l’última setmana

Una vegada més s’ha organitzat des de l’Ajuntament
el casal d’estiu de Cantonigròs. El nombre
d’inscripcions ha sigut tan alt que aquest any ha
calgut fer la contractació extraordinària d’un director
de lleure per conformar-se a la normativa vigent.
Pel que fa al casal d’estiu de l’Esquirol, organitzat per
5

Anigami com en anys anteriors, des de l’Ajuntament
podem dir que és la primera vegada que es firma
amb l’entitat organitzadora un conveni d’acord de
cessió puntual d’ús de les instal·lacions municipals
on es realitza el casal, és a dir a l’escola El Cabrerès.
En el conveni s’estipula que la neteja extraordinària
que es fa per l’activitat del casal, que fins ara assumia
l’Ajuntament, vagi a càrrec de l’entitat organitzadora.

metre, de cara a les ordenances fiscals del 2014, a reconsiderar les situacions especials que es produeixen
en casos com els que han estat objecte d’aquestes
queixes veïnals. Algunes d’aquestes situacions es tenien en compte en la proposta de modificació de les
ordenances per a l’any 2013; però, com que aquella
proposta no va obtenir l’acord necessari en el ple corresponent, les ordenances fiscals del 2013 no són
diferents de les del 2012.

FESTES

Proposta de modificacions a les
ordenances fiscals de l’Ajuntament
per a l’exercici del 2014

Festa d’aniversari del Casal del
Jubilat

Per a la proposta d’ordenances del 2014 treballem
amb l’esborrany següent de dues ordenances concretes, sobre les quals convidem els veïns a proposar
esmenes o suggeriments.

El Casal del Jubilat va celebrar al pavelló el seu
25è aniversari en forma d’una arrossada i un acte
al qual van assistir unes 140 persones i on es va
homenatjar les 7 persones que aquest any arriben
a la vuitantena, i en què l’Ajuntament va col·laborar
amb el finançament del petit detall commemoratiu
que es va lliurar als assistents. El mateix Ajuntament,
després de diverses gestions, va trobar un grup de
joves voluntaris que van servir el dinar.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 (TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS)
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de
les instal·lacions esportives, concretament del pavelló municipal i dels camps de futbol municipals.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Beneficis fiscals
Les entitats sense finalitat de lucre registrades al
Fitxer General d’Entitats de l’Ajuntament de Santa
Algun sector de població del municipi ha expressat Maria de Corcó estaran exemptes d’haver de satisfer
directament a l’equip de govern de l’Ajuntament el aquesta taxa.
seu malestar per les taxes per a l’ús de la piscina muQuota tributària
nicipal, especialment amb relació a les condicions per
a. Pavelló municipal
gaudir de carnet familiar. Certament, si la comparació
es fa respecte al nombre de beneficiats pot semblar Ús esportiu
una injustícia que una família de 5 membres amb fills Tota la pista, sense il·luminació
18,00 €/hora
menors d’edat gaudeixi de l’ús de la pisicina per un
Tota la pista, amb il·luminació
22,00 €/hora
cost molt inferior al que correspon a una mare amb
9,00 €/hora
una filla major d’edat. Aquesta injustícia, però, si ho Mitja pista, sense il·luminació
11,00 €/hora
és, no és diferent del cas de la taxa d’escombraries, Mitja pista, amb il·luminació
per posar un exemple.
Competicions esportives, pista
30,00 €/partit
sencera
Un grup de joves d’entre 21 i 30 anys que es van reunir
6,00 €/hora
amb l’equip de govern la primera setmana de juliol Ús del gimnàs
van mostrar el seu descontentament amb la situació Utilització del búlder d’escalada:
que acabem d’esmentar. També van argumentar que
- 1 sessió, (màxim 3 hores)
1,00 €/persona
l’ordenança fiscal corresponent no tenia en compte
- Abonament de 10 sessions 5,00 €/persona
la situació de precarietat laboral actual, ni tampoc la
possibilitat d’abonaments per a un nombre determi- Ús no esportiu
Per cada hora d’ús o fracció
30,00 €
nat de dies.
Instal·lació de sòl artificial pro200,00 €
L’equip de govern, en tots dos casos, es va comprotector (bateco)

Queixes per les taxes de la piscina
municipal
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b. Camp de futbol
Mig dia

Als efectes de l’abonament familiar, s’entén per família el matrimoni, la parella de fet o el pare o mare
monoparental amb fills al seu càrrec de fins a 21 anys
d’edat i que convisquin en un mateix domicili. Un ascendent dels membres del matrimoni, de la parella
de fet o del pare o de la mare monoparental podrà
substituir, excloent-lo de l’abonament, el pare, la
mare o el tutor legal.

100,00 €

(matí de 9,00 a 15,00 o tarda de 16,00 a 22,00)
Tot el dia
(de 9,00 a 22,00)
Il·luminació artificial

150,00 €
5,00 €/hora

Si la utilització privativa sol·licitada comprèn un període de temps superior als dos dies consecutius, a
la tarifa que en resulti s’hi aplicarà una bonificació
del 20%. En qualsevol cas, aquesta bonificació no
s’aplicarà sobre la taxa que en resulti per la utilització
d’il·luminació artificial.

Qualsevol família que no compleixi els requisits anteriors per a l’expedició del carnet familiar, en podrà resultar beneficiària si en la unitat familiar hi ha alguna
persona a l’atur (que s’haurà d’acreditar) o un menor
de 25 anys estudiant (que s’acreditarà mitjançant jusLes tarifes preveuen la utilització de l’equipament tificant de matrícula) durant el curs que acaba el juny
pel termini de temps indicat, que no inclou el temps de l’any en curs.
d’utilització dels vestidors prèvia i posterior a la utilitTindran accés gratuït a la piscina municipal els diszació de l’equipament que es tracti.
minuïts físics o psíquics acreditats formalment i els
menors de 4 anys. Si la disminució física o psíquica
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 (TAXA PER A LA PRESexigeix l’acompanyament inexcusable d’un familiar,
TACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL)
aquest també tindrà l’accés gratuït.
ENTRADES
Dies laborables
De 4 a 13 anys
3,00 €
De 14 anys o més
4,00 €
Majors de 65 anys
2,00 €
Grups organitzats
(de més de 5 persones)
1,20 €/persona
Dies festius
De 4 a 13 anys
4,00 €
De 14 anys o més
5,00 €
Majors de 65 anys
3,00 €
Grups organitzats
(de més de 5 persones)
1,20 €/persona
ABONAMENTS
De 4 a 13 anys
26,00 €
De 14 a 17 anys
47,00 €
De 18 anys o més
52,00 €
Majors de 65 anys
26,00 €
Familiar d’entre 2 i 5 membres
68,00 €
Familiar de més de 5 membres
75,00 €
ABONAMENTS ESPECIALS
10 entrades
infants de 4 a 13 anys
24,00 €
10 entrades
persones de 14 anys o més
32,00 €

Consulta ciutadana sobre el nom
del municipi
Un grup de veïns del municipi, amb el suport de 393
firmes, va sol·licitar a l’Ajuntament que proposés al
ple municipal, a l’empara del Reglament de Participació Ciutadana, la convocatòria d’una consulta ciutadana sobre la possibilitat de modificació del nom
oficial del municipi.
És per això que, al ple ordinari del 18 de juliol, s’ha
sotmès a votació l’acord de realitzar aquesta consulta (que paral·lelament implicaria, si s’escau, la modificació de la denominació del nucli que ostenta
la capitalitat del municipi), amb la pregunta “¿Quin
nom prefereixes per al teu municipi?” i l’opció de
triar entre “l’Esquirol” o “Santa Maria de Corcó”. A
l’acord s’estableix com a data màxima de realització
de la consulta el dia 20 de gener del 2014. Respecte
a aquesta proposta, els grups municipals s’han manifestat en el sentit següent: CiU, 4 vots a favor; CiP,
3 vots a favor; ERC, 1 vot a favor. No hi ha hagut cap
abstenció ni cap vot en contra. Els regidors del grup
AUD van excusar la seva assistència. Atesa la votació
favorable per majoria qualificada, l’Ajuntament procedirà als tràmits per a la convocatòria de la consulta.
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CONTENCIOSOS JUDICIALS
Resolucions judicials que afecten
l’Ajuntament
L’any 2004 una veïna de Cantonigròs va presentar
impugnació a la llicència municipal que l’Ajuntament
havia concedit a un seu veí. La reclamació feia referència a l’enderrocament d’un mur de contenció i
a la posterior construcció d’un habitatge unifamiliar.
La llicència s’hauria concedit atenent la normativa
(POUM) que estava en tràmit d’aprovació. Un cop arribada la sentència condemnatòria per a l’Ajuntament,
aquella normativa ja s’havia aprovat i el propietari
de l’habitatge i l’Ajuntament van demanar, emparant-se en la nova normativa que ja donaria compliment a la construcció, la inexecució de la sentència.
El 26 de febrer d’aquest 2013, finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunta ha condemnat
l’Ajuntament a prendre les disposicions oportunes
perquè s’enderroqui el mur, es disminueixi l’alçada
de l’habitatge (de fet, suprimir les golfes) i s’enretiri
30 cm la façana oest “aunque con ello pereciese el
edificio entero”.

l’actuació dels poders públics i dels seus representants
sigui coherent amb els valors d’integritat, honestedat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat
i objectivitat. Aquest organisme ha sol·licitat diverses
informacions amb relació a actuacions municipals
portades a terme els últims anys. Quan ens facin arribar les seves conclusions es faran públiques.

INFORMACIONS DIVERSES
“Fem dissabte” 2013, jornada
popular de neteja dels rius i les
rieres de Catalunya
El nostre municipi va participar activament en aquesta iniciativa, que estava prevista pel dissabte 8 de
juny però que la pluja va obligar a ajornar al dissabte
següent. Una vintena de voluntaris i voluntàries van
treure de la zona propera al gorg de l’Illa més d’una
trentena de sacs de residus que hi havia escampats
pel llit de la riera i els voltants. Més que una feina va
ser una festa. Hi tornarem a la tardor, en què esperem ser més i netejar més tros.

L’Ajuntament, citat pel Tribunal Queixes per vehicles mal aparcats
de Cuentas de Madrid
Els Mossos d’Esquadra han rebut diverses denúncies
El dia 30 de juliol l’alcalde es desplaçarà a Madrid a
l’acte de liquidació provisional que el tribunal haurà
elaborat com a conseqüència de la denúncia presentada pel veí J. A.T. el mes d’agost del 2012.

Oficina Antifrau
L’Oficina Antifrau és una institució independent, adscrita al Parlament de Catalunya, que vetlla perquè

per part de diferents veïns del nostre poble. Des de
l’Ajuntament hem de lamentar la poca sensibilitat
d’alguns conductors a l’hora de deixar els seus
vehicles, i dir que una vegada fetes les denúncies la
policia autonòmica té l’obligació d’actuar. Si amb els
advertiments verbals que han fet durant aquestes
últimes setmanes no n’hi prou per resoldre el
problema, sense avisar procediran a denunciar als
infractors.

