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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
Canvi de l’equip de govern
En base als acords presos en el pacte de govern firmat entre Cabrerès i Progrès (CiP) i Agrupació Units
per Decidir (AUD), segons el qual l’11 de juny del
2011 s’elegiria el cap de llista de CiP com a alcalde
per un període de vint-i-vuit mesos amb els vots dels
sis regidors de les dues formacions electorals, i, finalitzat aquest període, el cap de llista d’AUD per un
període de vint mesos, arribada aquesta data l’equip
de govern actual convocarà un ple extraordinari per
donar compte de la renúncia de l’alcalde actual i fer
un breu balanç de l’acció de govern portada a terme
des del juny del 2011 fins al setembre del 2013, i uns
dies després es convocarà un nou ple extraordinari
per procedir a l’elecció del nou equip de govern i el
seu alcalde.
Ple extraordinari de renúncia de l’alcalde actual,
Sebastià Riera i Cusí, i balanç de l’acció de govern:
DISSABTE dia 5 d’OCTUBRE a les 12 del migdia a la
sala de plens de l’Ajuntament.
Ple extraordinari de constitució del nou Ajuntament:
DIJOUS dia 10 d’OCTUBRE a les 8 del vespre a la sala
de plens de l’Ajuntament

Canvis a la llar d’infants
municipal
L’atenció als nens i nenes de 0 a 3 anys és un servei considerat com a prioritari i imprescindible per
l’actual equip de govern. En la mateixa línia entenem
que ha de ser un servei deficitari i que ha de comptar
amb aportacions d’altres ingressos municipals a més
a més de les quotes satisfetes pels usuaris. Fins al
curs 2011-2012, l’aportació municipal (diners de tots
nosaltres per garantir-ne la viabilitat econòmica) se
situava al voltant dels 50.000 €. En el curs 2012-2013,
a conseqüència d’una lleugera disminució del nombre d’usuaris i una reducció del suport que hi dóna
la Generalitat de Catalunya, l’aportació va augmentar
d’uns 15.000 € més. Posteriorment, les previsions per
al curs 2013-2014 han encès tots els llums d’alarma,
perquè com a mínim s’hi preveien deu usuaris menys
que el curs anterior i la subvenció de la Generalitat
podria arribar a desaparèixer. En un context privat
sembla clar que una entitat d’aquest tipus hauria de
tancar les portes, perquè seria del tot inviable econòmicament. En un context públic no ha de ser així.
L’equip de govern, com no pot ser d’una altra manera,
valora la importància del servei i opta per mantenirlo, però no a qualsevol preu. D’acord amb això es va

optar per reduir totes les despeses possibles que no
posessin en perill la qualitat i el funcionament. Es podia prescindir d’una de les treballadores, però l’equip
de govern va optar per mantenir-les totes reduint les
hores de treball setmanal i paral·lelament disminuir
el nombre de les hores del servei de neteja.

han decidit optar a l’execució de les obres. Totes elles
reunien els requisits per concursar i només a dues
se’ls va requerir informació complementària, fet que
va comportar l’ajornament de l’obertura del sobre 2,
prevista per al dia 24 de setembre, on consta l’oferta
econòmica i per tant les dades necessàries per poder
procedir a la baremació i escollir l’oferta de més interès
La realitat és dura i complexa. L’equip de govern no per al municipi. Aquesta circumstància va suposar
pot mirar cap a un altre costat, sinó que ha d’analitzar, haver de retardar l’obertura del sobre 2 per la dia 1
valorar, consultar i compartir el problema amb totes d’octubre, i és per això que en aquest full informatiu
les persones afectades i amb les qui puguin fer apor- no us podem informar de la decisió final presa per
tacions, i finalment prendre decisions, comunicar-les la mesa, que està composta per tres regidors de tres
i justificar-les a les persones afectades.
grups municipals diferents, dos tècnics municipals i
dos assessors especialitzats en temes energètics.

Gestió de les nòmines del
personal municipal

En un dels primers fulls informatius d’aquesta legislatura es va informar dels contactes iniciats amb la
Diputació de Barcelona per intentar que aquest organisme es fes càrrec de la gestió de les nòmines
municipals. La finalitat de la proposta era doble: garantir un servei acurat i fiable des del punt de vista
administratiu i legal, i estalviar uns costos mensuals a
les arques municipals. El procediment ha estat molt
lent, però finalment la Diputació ha manifestat el seu
compromís verbal d’iniciar el procés durant el mes
d’octubre i assumir-lo completament a principis de
l’any 2014.

L’endeutament de l’Ajuntament
Al número anterior del butlletí, aquest juliol passat, es va detallar l’endeutament de l’Ajuntament
perquè tots els veïns en tinguessin coneixement.
L’Ajuntament dedicarà un import de 200.000 € per
eixugar part d’aquest deute. Per imperatiu legal, el
romanent de caixa d’exercicis anteriors no es pot
destinar a inversions, sinó només a amortitzar deute.
Amb aquesta amortització el deute municipal ha passat del 43% al 29,6%, una reducció que representarà
també un estalvi considerable en interessos.

Validació del text refós de la
modificació del POUM
Al ple extraordinari d’aquest 30 de setembre passat
es va validar el text refós de la modificació puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM), amb
7 vots a favor (CiP, CiU i ERC) i 3 en contra (AUD). El
text refós recull totes les modificacions puntuals que
en diferents plens municipals s’han anat aprovant
des de l’entrada en vigor del POUM, incorporant-hi
les prescripcions acordades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 21 de
setembre del 2010. Després d’aquest tràmit, el text
refós haurà de ser aprovat per aquesta mateixa
Comissió Territorial.

Comunicació de l’INCASOL
A final de juliol, l’INCASOL, organisme de la
Generalitat de Catalunya propietari dels terrenys
de l’antic Sporting, adquirits com a contrapartida
per trobar una solució a la problemàtica urbanística
generada per la planta de purins situada en terrenys
de Sant Martí Sescorts, va comunicar a l’Ajuntament
la seva intenció de posar-los en venda o a lloguer. Si
algú hi està interessat, el plec de condicions és a la
seva disposició a les oficines municipals.

URBANISME I OBRES
PÚBLIQUES

OBRES I SERVEIS

Licitació de la realització de la
caldera de biomassa

El conveni de l’aigua amb
Tavertet

El dia 17 de setembre es va reunir la mesa de
contractació per obrir el sobre 1 de les ofertes de
participació presentades per les 16 empreses que

Al ple municipal d’aquest 30 de setembre es va aprovar
el conveni administratiu per al subministrament
d’aigua potable en alta. L’objectiu principal d’aquest

conveni és fixar el repartiment dels costos de l’aigua
i garantir-ne el subministrament a Cantonigròs.
Es va aprovar amb els vots de Cabrerès i Progrés i
l’abstenció de la resta de grups.

calorífica de l’edifici, que, per l’experiència del curs
passat en altres escoles de la comarca, pot arribar a
fer possible un estalvi d’entre el 20% i el 30% de la
despesa anual.

El conveni estableix que l’Ajuntament dediqui el 50%
de l’estalvi real aconseguit, descomptant les despeCa la Salut i les pluges
ses del projecte, al centre escolar per tal que aquests
Les pluges d’aquest estiu passat van contribuir a recursos puguin ser destinats a millores del centre,
empitjorar l’estat de l’edifici de Ca La Salut de Sant a la compra de material, a projectes pedagògics o a
Martí, cosa que va fer que se n’esfondrés una part. qualsevol altre concepte que es consideri pertinent.
Això ha obligat, per garantir la seguretat i protegir
els drets dels veïns, a tancar l’accés a aquesta part
esfondrada i a enderrocar el que estava en perill de L’aigua de boca de l’escola
caure.
Tal com es va informar al butlletí anterior, s’estava

Neteja i manteniment de
parcel·les no edificades
Darrerament s’ha constatat una manca important de
manteniment en l’estat de conservació de parcel·les
no edificades, i, davant de la poca col·laboració i
responsabilitat d’alguns propietaris en aquestes
tasques, s’ha hagut de fer un pas més. Així, quan
un propietari hagi estat avisat de l’incompliment
de la normativa, si en un termini de quinze dies
no ha procedit a netejar la parcel·la se li imposarà
una sanció municipal de 300 €. Potser hi ha altres
solucions, però quan s’ha intentat aplicar-les no han
funcionat.

Projecte de voluntariat avortat
Al full anterior es va intentar organitzar un grup de
voluntariat per realitzar tasques de manteniment al
pont del Molí d’en Bertrana. Potser no era el moment,
o potser no era una bona idea. Només una persona
va manifestar interès a participar-hi puntualment.

EDUCACIÓ / OBRES I SERVEIS

pendent que a l’Escola El Cabrerès es realitzessin
unes noves anàlisis d’aigua per comprovar que els
paràmetres de qualitat eren els correctes. El dia 2
d’octubre Sorea ha fet aquestes anàlisis, els resultats
de les quals estaran a disposició de tothom tant a les
dependències municipals com a l’escola.

EDUCACIÓ I JOVENTUT
Canvis al Punt Jove de l’Esquirol
Posteriorment a la selecció pública realitzada al llarg
del mes de juliol, a la qual s’havien presentat més
d’una quarantena de candidatures, la plaça de dinamitzador del Punt Jove ha sigut ocupada per l’Eva
Orra, que va començar a treballar-hi el 2 de setembre
coincidint amb l’inici de la nova temporada.

Nou educador social
En substitució de la Núria Portolés, que va cursar baixa
a primers d’estiu, des del mes de juliol l’Ajuntament
compta amb el suport de l’educador social David Palomera, del Consorci Osona de Serveis Socials vinculat al Consell Comarcal. El seu horari al nostre municipi és el dimecres de 9 a 2 del matí i de 3 a 6 de la
tarda.

Adhesió al projecte “Desendolla’t”
L’Ajuntament i l’Escola El Cabrerès s’han adherit al
projecte “Desendolla’t”, que promou l’estalvi energètic en els centres d’ensenyament d’infantil i primària de la comarca, per mitjà d’un conveni firmat per
l’Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona. Per mitjà
d’aquest conveni l’Ajuntament aporta una quantitat
de 870 €, 170 dels quals corresponen a l’adquisició
de l’aparell ENVI-R que s’instal·larà al centre i serà
propietat de l’Ajuntament. Aquest aparell permet un
seguiment telemàtic horari de la despesa elèctrica i

SALUT
Canvis en el funcionament del
Centre d’Assistència Primària de
l’Esquirol
A primers d’agost, els responsables de sanitat de
la Catalunya Central van comunicar formalment a
l’Ajuntament que a partir de mig octubre hi hauria
canvis en el servei d’atenció que s’ofereix actual-

ment. Sintèticament es concreten en el fet que el
divendres a la tarda el CAP de l’Esquirol estarà tancat i per a urgències ens haurem d’adreçar a Roda de
Ter, i que el servei d’atenció a Cantonigròs quedarà
fixat el dimarts al matí per a l’atenció d’infermeria i
el divendres també al matí per al servei mèdic. En
un document informatiu específic que es repartirà a
tota la població properament s’informarà de tots els
detalls d’aquests canvis. La justificació fonamental de
la decisió és que actualment els metges del municipi
treballen en horari de matí o de tarda, i que aquest
fet no facilita la lliure elecció de metge perquè moltes persones es troben condicionades pel seu horari
de treball i disponibilitat. Amb aquesta modificació,
tots els metges del nostre CAP faran horari de matí
i tarda.

Teleassistència

l’aprenentatge dels nostres infants i al procés didàctic
dels mestres. Aquest projecte ha quedat malauradament estroncat per la mort prematura d’en Joel. Des
de l’Ajuntament volem expressar el nostre condol a la
família i als amics més pròxims.

FESTES
Balanç de la Festa Major de
l’Esquirol
L’Ajuntament encara no disposa de l’informe final
de l’Esquirol de Festa, però informalment ens han
comunicat que la participació ha sigut elevada i
l’ambient immillorable, i que el balanç econòmic no
serà preocupant. Des de l’Ajuntament volem felicitar
i agrair a la comissió de festes el seu esforç i la seva
dedicació, i només hem de lamentar el comportament
incívic d’algunes persones que van confondre alguns
carrers i instal·lacions municipals amb els contenidors
de vidre.

Com és públic, aquest servei que facilita la comunicació immediata de possibles problemes de salut a
un centre de control que funciona les vint-i-quatre
hores del dia i tots els dies de l’any, és a disposició
de tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin fer-ne
ús. Els costos són finançats de manera proporcional per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de ESPORTS
l’Esquirol i els mateixos usuaris. Des de l’Ajuntament
volem posar de relleu que, a finals de desembre del Pavelló poliesportiu municipal.
2012, al nostre municipi en són usuàries quarantaPresent i futur
cinc persones, un 9,6% de la població de majors de
65 anys, quan el percentatge d’usuaris d’aquest tram Per segon any consecutiu el pavelló de l’Esquirol ha
de població que utilitza el servei a tot Catalunya és acollit partits de bàsquet, aquesta vegada emmardel 10,42%.
cats en el 29è Torneig de Bàsquet de Sant Julià de
Vilatorta que va tenir lloc els dies 30 i 31 d’agost i 1
de setembre i que ha constat d’onze enfrontaments.
Anteriorment havia tingut lloc la fase final de sèCULTURA
nior femení de Tercera Catalana amb el suport del
Club Bàsquet l’Esquirol. Pel que fa al Club Bàsquet
l’Esquirol en concret, l’última setmana de setembre
El projecte de Puigsespedres
ha iniciat una nova temporada, en què els equips
L’any 2011 es va començar a desenvolupar un pro- s’entrenaran el dimecres i el divendres de 2/4 de 5
jecte d’intervenció arqueològica lligat a un programa a les 6 i el divendres al vespre hi ha prevista una trode divulgació del megàlit de Puigsespedres amb la bada setmanal de persones interessades a disputar
col·laboració de l’Ajuntament i sota la direcció cien- partits amistosos d’aquest esport.
tífica i didàctica d’en Joel Casanova Martí, del CenD’altra banda, dos grups de persones del municipi
tre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehan sol·licitat fer ús del pavelló per jugar a futbol sala
història de la Universitat Autònoma de Barcelona i
dos vespres a la setmana, i el dilluns i el dimarts hi faveí de l’Esquirol. Els estius del 2011 i del 2012 s’hi
ran les seves activitats un grup de txi-gong i d’aeròbic
van realitzar dues campanyes arqueològiques, la del
respectivament, el de txi-gong al gimnàs del pavelló.
2012 amb la participació d’un equip de joves volunAl llarg del curs, alguns matins en dates i horaris pentaris coordinada des de l’Ajuntament. El programa de
dents de concretar, en faran ús els alumnes de l’Escola
divulgació del dolmen incloïa una col·laboració amb
El Cabrerès per desenvolupar-hi sessions d’educació
l’Escola El Cabrerès per oferir els seus coneixements a

física. Aquesta és la previsió d’utilització.
Paral·lelament cal parlar de les despeses fixes de
funcionament: l’energia elèctrica, amb un cost mitjà
mensual d’un miler d’euros; la neteja general, amb
un cost de 200 €; les despeses d’obertura i neteja dels
vestidors, amb unes despeses d’uns 500 € mensuals;
manteniment d’alarmes, manteniment d’extintors,
etc. Globalment, aquestes despeses representen una
inversió anual aproximada d’uns 25.000 €.

Consulta ciutadana sobre el nom
del municipi
A la pàgina web municipal hi podeu trobar un enllaç
per accedir al blog que dóna coneixement de la proposta de canvi de nom del municipi. Allà hi ha exposat el procés per participar-hi i donar-ne l’opinió.
Als escrits candidats a ser publicats al blog haurà de
constar-hi el nom de l’autor.

En aquests moments no hi ha aprovades taxes per
a ús del pavelló, de manera que totes les despeses
són sufragades amb diners municipals procedents RESOLUCIONS JUDICIALS
d’impostos. Al butlletí anterior es va fer pública una
proposta de modificacions de les ordenances fiscals Recurs desfavorable a
municipals en què s’inclou un model de taxes per a l’Ajuntament
ús del pavelló, que l’equip de govern va presentar a
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
aprovació l’any passat en ple municipal però va ser
sentència 579/2013, estima el recurs presentat per
rebutjat.
A.M.M. contra la sentència dictada el 6 de juny del
2012 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 (de
la qual vam donar notícia en butlletins anteriors i que
està penjada a la pàgina web de l’Ajuntament). AquesPARTICIPACIÓ CIUTADANA
ta sentència, doncs, anul·la la llicència municipal per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Pla
Consell Ciutadà
de Balà i una altra llicència per a un altre habitatge al
S’ha convocat les entitats i associacions municipals, carrer Sant Martí, tots dos a Cantonigròs.
com també els grups polítics municipals, a una sessió
ordinària del Consell Ciutadà. A l’ordre del dia es proposa a les entitats que aportin suggeriments respec- L’Ajuntament, citat pel Tribunal
te als pressupostos municipals de l’any vinent i a les de Cuentas de Madrid
modificacions de les ordenances fiscals. D’altra banEl 30 de juliol passat l’alcalde es va desplaçar a Madrid
da, un punt de l’ordre del dia ha de servir per inforper tenir coneixement de l’acta de liquidació del Trimar directament a entitats i associacions dels futurs
bunal de Cuentas amb relació a la denúncia presencanvis en l’estructura política de l’equip de govern,
tada pel senyor J.A.T. amb relació al pagament de les
reiteradament anunciada a la premsa comarcal.
obres de la primera fase del pavelló poliesportiu de
l’Esquirol. La liquidació, entrada al registre municipal
Consell Escolar Municipal
a primers de setembre, evidencia diverses irregularitats de caràcter comptable i administratiu i conclou
A finals de juny es va reunir el Consell Escolar Municique la instrucció per part del tribunal finalitza aquí.
pal (CEM), que va escoltar l’informe de les directores
de les nostres escoles: Llar d’Infants L’Esquirol, Escola En una providència entrada a l’Ajuntament el 12 de sede Música El Faristol i Escola El Cabrerès. Un cop les tembre, el Tribunal de Cuentas informa a l’Ajuntament
directores van haver exposat la seva visió de com ha- que el procediment ha de continuar i comunica que
via anat el curs i les expectatives de cara al següent, només hi ha dues vies: demanar el rescabalament
el regidor d’Educació va donar compte de les gestions de les quantitats pagades injustificadament, o obrir
realitzades des de la regidoria. Especialment va fer un procés d’enjudiciament per determinar possibles
esment de com s’ha tractat, juntament amb l’Escola responsabilitats i, si és el cas, exigir-ne el seu complii amb l’AMPA, la qüestió del pagament del transport ment. La Junta de Govern ha demanat que s’obrin les
dels infants dels nuclis urbans que no són l’Esquirol a diligències necessàries per concretar els fets i facilipartir d’aquest curs 2013-2014. Finalment, a propos- tar que totes les parts afectades puguin defensar els
ta del president del CEM es va obrir un debat sobre seus drets.
la possibilitat de definir un Pla d’Entorn Educatiu en
l’àmbit municipal.

INFORMACIONS DIVERSES
Recaptacions per a la lluita
contra el càncer
El total recaptat al conjunt del municipi ha sigut
de 2.213,57 € (1.256,87 a l’Esquirol, 630,20 a Sant
Martí Sescorts i 326,50 a Cantonigròs). Aprofitem
per donar les gràcies a totes les persones que
han fet possible aquesta recaptació.

Nombre d’habitants del
municipi
Només com a curiositat, en el ple ordinari d’aquest
mes de setembre passat l’organisme responsable
de la gestió del cens municipal va comunicar que,
en data 1 de gener del 2013, al nostre municipi
hi havia 2.203 habitants, dels quals 1.090 dones
i 1.113 homes. L’u de gener del 2012 el nombre
d’habitants era de 2.193.

Crisi econòmica i social
Onze famílies del nostre municipi, concretament 17
adults i 14 menors, són usuaris habituals del Banc
dels Aliments de la comarca. A les llistes del Servei
d’Ocupació de Catalunya hi consten 131 persones
aturades. Són dades dures que sempre cal tenir
presents.

Es reiteren les queixes de veïns
per les deposicions de gossos a
la via pública
Tornem a fer una crida a la bona voluntat dels
veïns propietaris de gossos per tenir les places i
els carrers nets recollint-ne els excrements. També recordem que els gossos s’han de portar lligats. Petits i grans hi sortirem guanyant.

Cens d’animals domèstics
La legislació vigent estableix l’obligatorietat
d’inscriure els animals de companyia en el registre municipal corresponent. En data 10 de setembre del 2013, en aquest registre hi constaven
9 gats i 162 gossos, però des de l’Ajuntament
pensem que molts dels animals que hi consten
actualment no són reals. Us recordem que pròximament passaran pel municipi tècnics de la Generalitat per vetllar per l’obligatorietat de xipar i
inscriure els animals de companyia al registre municipal. L’Ajuntament no pot respondre de les conseqüències de l’incompliment de la normativa.

Espai del grup municipal Cabrerès i Progrés

CiP: entre la paraula donada i el que ha passat des del juny del 2011
Després de les eleccions del maig del 2011, el debat polític per formar una majoria estable va ser llarg i
feixuc, i el resultat final va ser un pacte entre CiP i AUD on fonamentalment es va acordar un repartiment de
l’alcaldia proporcional al nombre de vots obtingut per cada grup. Aquests dies es compleix el termini fixat en
els acords i CiP vol explicar què ha decidit fer i justificar-ho.
Les relacions entre els dos grups dins de l’equip de govern van ser tenses i distants des dels primers dies. No
va ser una convivència gens planera. Al cap de sis mesos de legislatura, en un lapse breu de temps van renunciar a la seva acta de regidor els números 2 i 3 d’AUD, que van ser substituïts respectivament pels números
5 i 9 de la llista. Aquest canvi de persones va comportar una alteració en la manera d’organitzar l’activitat
quotidiana a l’Ajuntament. Les raons oficials de les renúncies, comunicades públicament pels dimitits, són
conegudes. Les interpretacions que nosaltres, per les relacions personals que hi vam mantenir, tenim de les
respectives renúncies són d’un contingut més ampli que l’exposat públicament.
Unes i altres raons, al nostre entendre, van evidenciar una postura d’AUD diferent de la que havíem interpretat durant les negociacions per a la formalització del pacte. Les relacions personals quotidianes van fer
insostenible per als tres regidors de CiP la continuïtat de l’equip de govern en coalició. Per això es va optar per
prendre una solució dràstica, i al juliol del 2012 es va decidir assumir la responsabilitat de governar només
amb tres regidors.
No havent estat capaços de trobar una nova majoria, CiP no se sent legitimat per continuar governant en
minoria. CiP ha tingut l’alcaldia aquest temps gràcies al pacte amb AUD, és a dir gràcies als vots dels seus
electors. Després d’un debat intern en què es van valorar posicions diverses, el nostre grup municipal ha
optat per complir la part del pacte referida a l’alternança de l’alcaldia, per compromís amb els votants d’AUD.
Desitgem el màxim encert als qui assumiran a partir d’ara el govern del municipi.

CiP a l’oposició
Ens podreu trobar cada dimarts a l’Ajuntament de 6 a 8 de la tarda.

