ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 05/2014
NÚM.: 05/2014
DATA SESSIÓ: 13 DE MAIG DE 2014
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 016 a 021.
HORA: 20.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Joan Callejón Creus
Sra. Alba Molas Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Joan Matavera Rifà
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sr. Sebastià Riera Cusí
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
--SECRETARI-INTERVENTOR:
Sr. Lluís Xandri i Molas

L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.
1.- A.P. 016/2014.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.
•
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 03/2014, de 11 de març de 2014
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 04/2014, de 29 d’abril de 2014

Sense que es formulin més esmentes, les actes són sotmeses a consideració del plenari,
resultant aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 017/2014.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE
CANVI DE DENOMINACIÓ DEL MUNICIPI.
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En data 14 de maig de 2013 (RE 630) els Srs. Jaume Castanyer Banús i Ricard Carbasa
Pérez, sota el nom de Grup Esquirols, varen presentar davant l’alcaldia d’aquesta
corporació 393 signatures que pretenien avalar la sol·licitud d’una consulta a l’empara de
l’article 29 del Reglament de participació ciutadana de Santa Maria de Corcó, per a
determinar un possible canvi de nom del municipi.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2013, va adoptar –entre
altres i per unanimitat dels membres d’aquest òrgan col·legiat presents en la sessió (8), els
quals representen la majoria absoluta del seu nombre legal (11), els acords la part
dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:
Primer.- Aprovar la realització d’una consulta ciutadana al municipi de Santa Maria
de Corcó, a l’empara del que preveu l’article 29 del Reglament de Participació
Ciutadana, per sotmetre a consideració dels veïns la possibilitat de modificació del
nom oficial del municipi, que implicarà –si s’escau- paral·lelament la modificació de
la denominació del nucli que ostentat la capitalitat del municipi actualment (Santa
Maria de Corcó), formulant-se la següent pregunta:
Quin nom prefereixes per al teu municipi ? (marca la teva opció amb
una creu)
(
(

) L’Esquirol
) Santa Maria de Corcó

Segon.- Indicar que, amb independència del resultat de la consulta, en cas que
s’optés per un canvi de denominació, aquest s’haurà de sotmetre a la tramitació
prevista als articles 30 a 35 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i demés disposicions
concordants.
Tercer.- Establir com a data màxima per a la realització de la consulta ciutadana el
dia 20 de gener de 2014, delegant-se a la Junta de Govern Local la data o dates
concretes en que aquesta s’hagi de celebrar.
Quart.- Crear un blog o pàgina web informativa, a fi de facilitar la publicitat del
procés que ha de conduir a la celebració de la consulta esmentada, d’acord amb les
previsions d’informació pública previstes en el Reglament de Participació
Ciutadana. L’Alcaldia nomenarà un responsable de la mateixa, i en ella s’hi podran
publicar opinions i informacions que, sempre en l’estricte àmbit del seu objecte,
puguin aportar els veïns i les veïnes del municipi.
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en sessió ordinària de data 14
de gener de 2014, va adoptar –entre altres i per 6 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció,
els acords la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:
1. El plenari de l’Ajuntament acorda convocar un sondeig per sotmetre a consideració
dels veïns del municipi la proposta de canvi de nom del municipi (i canvi automàtic
de nom del nucli de l’Esquirol) feta pels promotors anomenats Esquirols que van
adjuntar 393 signatures a la seva sol·licitud.
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2. Tots els veïns i veïnes empadronats en el municipi i majors de 16 anys podran
expressar la seva opinió a la pregunta. Per participar en el sondeig s’hauran
d’identificar amb un document oficial vigent.
3. Dintre dels deu dies posteriors al Ple del gener de 2014 es farà públic el padró
d’habitants que tenen dret a participar en el sondeig.
4. Les meses de recollida d’opinions del sondeig estaran formades per vocals, un dels
quals podrà actuar com a president. L’Ajuntament demanarà voluntaris entre els
veïns i veïnes el municipi per a desenvolupar aquestes funcions.
5. Des de l’Ajuntament es garantirà la celebració del sondeig informant-ne
oportunament la població entre el 3 i el 18 de febrer, i facilitarà les infraestructures
necessàries i els recursos humans i materials que correspongui.
6. El sondeig tindrà lloc el diumenge 23 de febrer del 2014. Hi haurà quatre meses de
recollida d’opinions: una a Sant Martí Sescorts, una a Cantonigròs i dues a
l’Esquirol. Les meses estaran obertes entre les nou del matí i les dues del migdia.
7. El recompte de les paperetes serà públic i se n’aixecarà una acta que quedarà
arxivada a les oficines municipals amb la resta de documentació que formarà
l’expedient del sondeig.
8. Al ple ordinari del mes de març de 2014 se sotmetrà a consideració dels regidors
comunicar o no al govern de la Generalitat la voluntat del plenari de canviar el nom
del municipi.
El sondeig d’opinió aprovat es va realitzar el dia 23 de febrer de 2013, segons la
documentació que obra en aquesta corporació amb el següent resultat:
Nucli

Mesa

Padró

Op.
Op.
Op.
emeses nul·les valides

Sta. Maria
de Corcó

L'Esquirol

En blanc

%
Part.

%
SMC

%
ESQ

Sant Martí Sescorts

U

155

26

0

26

5

21

0

16,77

19,23

80,77

Cantonigròs
Santa Maria de
Corcó
Santa Maria de
Corcó

U

319

85

3

82

16

66

0

26,65

19,51

80,49

A

696

317

4

313

23

289

1

45,55

7,35

92,33

B

688

352

1

351

40

309

2

51,16

11,40

88,03

1.858

780

8

772

84

685

3

41,98

10,88

88,73

TOTAL

Malgrat que la participació en el sondeig no va superar el 50% de la població de dret, es
posà de manifest la clara voluntat de la ciutadania del municipi del procedir a un canvi de la
denominació d’aquest, de l’actual Santa Maria de Corcó, a la proposada de L’Esquirol.
Atès que l’Institut d’Estudis Catalans, en Dictamen emès el juliol de 1980, ja va informar
favorablement a la proposta de canvi de denominació del municipi de Santa Maria de
Corcó per la de L’Esquirol. I no només això, sinó que en el mateix informe recomana
realitzar aquest canvi de denominació.
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D’acord amb el que preveu l’article 2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es
regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya; els articles 30 i
ss del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i l’article 14 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i d’acord amb l’informe emès pel Secretari interventor de la
corporació, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va adoptar, en sessió de data
11 de març de 2014 i amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que
legalment en formen part, l’acord plenari núm. 009/2014, el contingut de la part dispositiva
del qual fou com segueix:
“[...]
Primer.- Aprovar inicialment, a l’empara del que preveu l’article 2 del Decret
139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el
registre d’ens locals de Catalunya, el canvi de denominació del municipi, passant de
l’actual SANTA MARIA DE CORCÓ a la proposada de L’ESQUIROL.
Segon.- Indicar que el canvi de denominació del municipi implica simultàniament el
canvi de denominació de l’entitat de població del mateix nom.
Tercer.- Sotmetre la proposta de canvi de denominació del municipi al tràmit
d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels
corresponents anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al diari ARA, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web municipal, a l’efecte de la formulació de possibles al·legacions.
Quart.- Finalitzat el termini d’informació pública, elevar al Ple municipal l’acord de
canvi de denominació del municipi i, si s’escau, de resolució de les al·legacions que
en el seu cas s’hagin formulat i la seva aprovació definitiva.”.
Atès que l’expedient fou sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies hàbils,
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (núm. 6585, de 19 de març de 2014), al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (de 21 de març de 2014), al diari ARA (de 14 de març de 2014, pàgina 26), al
tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, comptadors a partir de l’endemà de la
darrera de les publicacions oficials suara esmentades.
Atès que durant el referit termini no s’han formulat al·legacions, reclamacions ni
suggeriments.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar DEFINITIVAMENT, a l’empara del que preveu l’article 2 del Decret
139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens
locals de Catalunya, el canvi de denominació del municipi, passant de l’actual SANTA
MARIA DE CORCÓ a la proposada de L’ESQUIROL.
Segon.- Indicar que el canvi de denominació del municipi implica simultàniament el canvi
de denominació de l’entitat de població del mateix nom.
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Tercer.- Trametre l’expedient instruït per al canvi de denominació, de conformitat amb el
que preveu l’article 2.4 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes
corresponents.
Obert el torn de paraules, intervé el Secretari per puntualitzar alguns aclariments en relació
a la tramitació d’aquest expedient.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada
per unanimitat dels membres del Plenari.
3.- A.P. 018/2014.- APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, CARRER
BERNAT DE CABRERA, EN COMPLIMENT DE SENTÈNCIA JUDICIAL.
Vista la Sentència núm. 568/2013, dictada per la Secció Tercera de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 16 de juliol de 2013
en relació al Recurs núm. 414/2010, formulat per la mercantil Habitatges l’Esquirol SL
contra la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya de data 25 d’octubre de 2010, per la qual es desestimava el Recurs d’Alçada
formulat contra els acords de 20 de setembre de 2007 i 24 de gener de 2008, pels que
s’aprovà definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Corcó.
Que el pronunciament de dita sentència és del següent contingut:
“[...]
Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de la entidad HABITATGES L’ESQUIROL S.L. contra la resolución de 25
de octubre de 2010 del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud de la que, en esencia, se desestimó el
recurso de alzada formulado contra los acuerdos de 20 de septiembre de 2007 y 24
de enero de 2008 por los que se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación
Urbanística Municipal de Santa Maria de Corcó, del tenor explicitado con
anterioridad, y ESTIMANDO la demanda articulada ESTIMAMOS LA NULIDAD DE
LA CLAVE 2* AFECTANTE A LA CALLE BERNAT DE CABRERA Y:
1º.- CONDENAMOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SIN
NECESIDAD DE MAYOR TRAMITACIÓN QUE EN EL PLAZO DE UN MES
DESDE LA FIRMEZA DE LA PRESENTE SENTENCIA ESTABLEZCA UNA
ORDENACIÓN COHERENTE Y RACIONAL AL DISCURSO DE LA CALLE
BERNAT DE CABRERA Y QUE PODRÁ SER EN TODOS LOS TERRENOS BIEN
LA DE LA CLAVE 2, BIEN LA DE LA CLAVE 2* U OTRA EQUIVALENTE Y
AJUSTADA AL CASO A FIN Y EFECTO QUE FINALIZADO ESE PLAZO SE
REMITAN SIN TARDANZA LAS ACTUACIONES A LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA.
2º.- Y ASÍ QUE EN EL PLAZO DE TRES MESES DE AQUELLA FIRMEZA
POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÒMICA SE OPERE LA APROVACIÓN
DEFINITIVA, PUBLICACIÓN Y QUE OBRE EN LOS PRESENTES AUTOS LA
DEBIDA CONSTANCIA DE LA PUBLICACIÓN OPERADA. [...]”.
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Vist el document annex de MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIAPAL DE SANTA MARIA DE CORCÓ EN COMPLIMENT DE LA
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA – SECCIÓ TERCERA) NÚM. 568/2013 DE 16 DE
JULIOL DE 2013, DICTADA EN EL RECURS 414/2010, redactat pels Serveis Tècnics i
Jurídics Municipals, el qual dóna compliment a la Sentència de referència.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIAPAL DE SANTA MARIA DE CORCÓ EN COMPLIMENT DE LA
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA – SECCIÓ TERCERA) NÚM. 568/2013 DE 16 DE
JULIOL DE 2013, DICTADA EN EL RECURS 414/2010, redactat pels Serveis Tècnics i
Jurídics Municipals, el qual dóna compliment a la Sentència de referència.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
als efectes de la seva aprovació definitiva i posterior publicació per a la seva entrada en
vigor.
Obert el torn de paraules, intervé el Secretari per explicar el contingut del pronunciament
judicial i dels criteris adoptats per a formular la proposta que ara s’eleva al plenari, d’acord
amb els Servei Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
El Sr. Riera pregunta a l’Alcalde si s’ha parlat amb el veïnat, a la qual cosa aquest respon
que no.
Es produeix una discussió creuada sobre la idoneïtat de la solució proposada i de l’abast
del contingut de la sentència, amb opinions dispars.
L’Alcalde, a la vista de la manca d’acord, proposa a la resta de membres del plenari la
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia fins haver parlat amb els veïns, a la qual
s’adhereixen la resta de membres del plenari.
4.- A.P. 019/2014.- APROVACIÓ D’ESMENA DE LA MINUTA DE CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I ELS AJUNTAMENTS
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA, SANTA MARIA DE CORCÓ, TAVÈRNOLES I
TAVERTET, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “ACTUACIONS D’ARRANJAMENTS
EN DIVERSOS CAMINS. SAU-COLLSACABRA”, APROVAT PER A.P. 013/2014.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en sessió de data 29 d’abril de 2014 (AP
013/2014) va aprovar la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell
Comarcal d’Osona i els Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta, Santa Maria de Corcó,
Tavèrnoles i Tavertet, de determinació de les condicions en què es duran a terme la
preparació, l’execució i el finançament de les obres contemplades en el projecte tècnic
denominat “Actuacions d’arranjaments en diversos camins. Sau-Collsacabra” i el seu
sistema de finançament, d’acord amb la proposta realitzada pel Consell Comarcal d’Osona
i amb el redactat de constava en l’expedient.
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Atès que amb posterioritat, el Consell Comarcal d’Osona ha advertit l’existència d’una
errada en el conveni, consistent en que les referències al municipi de TAVARTET ho
havien de ser al municipi de RUPIT I PRUIT.
Es proposa el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la rectificació del conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell
Comarcal d’Osona i diversos ajuntaments, de determinació de les condicions en què es
duran a terme la preparació, l’execució i el finançament de les obres contemplades en el
projecte tècnic denominat “Actuacions d’arranjaments en diversos camins. SauCollsacabra” i el seu sistema de finançament, en el sentit que les referències que en ell hi
figuraven en relació al municipi de TAVERTET, ho són al de RUPIT I PRUIT.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i als Ajuntaments signants
de Conveni, així com a l’Ajuntament de Tavertet per al seu coneixement i als efectes
corresponents.
Obert el torn de paraules, es comenta per part de la Secretaria que el Consell Comarcal
d’Osona va advertir, amb posterioritat a l’adopció de l’acord d’aprovació, de l’existència
d’una errada que s’havia vingut arrossegant ja dels del propi consorci, en el sentit que el
tram de camí que s’atribuïa a Tavertet, en realitat corresponia a Rupit i Pruit, motiu pel qual
procedeix aprovar-ne la modificació.
Sense més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels membres del plenari.
5.- A.P. 020/2014.- MOCIÓ DEL GRUP DE CABRERÈS I PROGRÉS DE REBUIG DE LA
PROPOSTA DEL PLA DE LA CONCA DE L’EBRE DEL GOVERN DE L’ESTAT.
Atès que el passat 28 de febrer de 2014 el Govern espanyol ha aprovat el nou Pla de
Conca de l’Ebre, el qual atempta contra el futur del riu Ebre, del Delta i de les Terres de
l’Ebre amb la possibilitat de transvasar aigua i sense preveure un mínim cabal ecològic per
al riu.
Atès que recentment, el Govern central va publicar la Llei d’Avaluació ambiental (Llei
21/2013). Aquesta llei, en les disposicions final quarta i cinquena, legalitza la cessió de
drets d’aigua i l’ús de infraestructures de interconnexió entre usuaris privatius, sense
necessitat de passar per un Pla Hidrològic Nacional. Aquesta cessió de drets d’aigua e
infraestructures implica la legalització dels bancs d’aigües entre conques o lo que és lo
mateix, legalitza tot tipus de transvasament, entre ells el de l’Ebre.
Atès que aquesta actuació del Govern Central amb la proposta del PHCE significa una
invasió competencial; per la qual s’ha presentat un recurs contenciós administratiu davant
del Tribunal Suprem per la vulneració de la disposició addicional desena de la Llei de
l’Estat 11/2005, del 22 de juny, i es modifica la Llei 10/2001, del 5 de juliol, del Pla
hidrològic nacional i davant de la Unió Europea pels incompliments de la Directiva marc de
l’aigua i altres directives ambientals, a fi que el PHCE s’ajusti als requeriments de la
legislació comunitària i, especialment, que estableixi un règim de cabals ecològics que
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garanteixi la conservació del Segre, de l’Ebre i del delta de l’Ebre en un bon estat ecològic,
d’acord amb els criteris tècnics establerts en la proposta de cabals aprovada pel la
Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i el Parlament de Catalunya.
Atesa la necessitat de continuar desenvolupant estudis tècnics i científics des dels diversos
organismes de l’Administració catalana (ACA, IRTA i universitats) per reforçar els
arguments de defensa del règim de cabals ambientals proposats per Catalunya i per
justificar l’oposició al PHCE proposat per l’Estat.
Atesa la necessitat de subscriure l’instrument de col·laboració amb l’Administració general
de l’Estat perquè es puguin executar i coordinar les actuacions pendents -–que ambdues
administracions han de dur a terme en l’àmbit de les competències respectives– del Pla
integral de protecció del delta de l’Ebre (PIPDE), i especialment les que evitin la regressió i
subsidència del delta de l’Ebre i garanteixin el bon estat ambiental de les aigües, de la
xarxa d’indicadors i dels filtres verds, entre altres.
Per tot això, el grup municipal de Cabrerès i Progrés proposa els següents
ACORDS
Primer.- Mostrar el rebuig total al Pla de Conca de l’Ebre aprovat pel Govern central el
passat 28 de febrer de 2014.
Segon.- Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat, de crear un front
català de rebuig al nou Pla de Conca de l’Ebre per part de totes les institucions de
Catalunya.
Tercer.- Rebutjar els bancs d’aigües entre els usuaris de la Conca de l’Ebre amb la resta
de demarcacions hidrogràfiques de l’estat espanyol ja que impliquen el transvasament de
l’Ebre
Quart.- Rebutjar l’ús del canal Xerta-Sénia com infraestructura de transport en un possible
banc d’aigua entre la Conca de l’Ebre i la del Xúquer i/o Segura.
Cinquè.- Instar el Parlament de Catalunya a pronunciar-se en relació a disposicions final
quarta i cinquena de la Llei d’Avaluació ambiental (Llei 21/2013).
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, com a impulsor i executor del canal
Xerta-Sénia a que prengui les mesures legals oportunes perquè aquest canal no sigui
utilitzat com infraestructura de transport fora de la Conca de l’Ebre.
Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, i al govern de
l’Estat espanyol així com a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Sense que es produeixin intervencions per part dels senyors i senyores regidors/es, la
proposta és sotmesa a consideració del plenari, resultant aprovada per unanimitat dels
seus membres.
6.- A.P. 021/2014.- MOCIÓ DEL GRUP DE CABRERÈS I PROGRÉS DE REBUIG DE
LES INTERLOCUTÒRIES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
EN CONTRA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES.
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Atès que davant la nova ofensiva del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les
nostres escoles, expressem altra vegada el nostre suport i compromís amb l’actual
sistema d’immersió lingüística dels centres educatius catalans, un model d’èxit educatiu i
garant de la cohesió social al nostre país, i el compromís de l’Ajuntament de Barcelona
vers el manteniment, millora i extensió del sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els
preceptes de la Llei d’Educació de Catalunya.
Atesa la necessitat de defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la
tenen com a llengua pròpia.
Atès que aquest consistori reiteradament ha mostrat el rebuig a qualsevol mesura que posi
traves a la ciutadania dels diferents territoris dels països de parla catalana a poder viure
en la seva llengua pròpia amb normalitat.
Atès que el Català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya, i per tant, també ho són les
diferents varietats dialectals del Català conegudes com a valencià, mallorquí i altres
parlars balears i el Català parlat a la Franja, malgrat recentment li hagin canviat el nom pel
de «llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental».
Atès que l’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable,
perquè la compleixi adequadament, s’han d’evitar distincions entre els nens per la llengua
d’ensenyament, la proposta del Govern de l’Estat de pagar centres privats per als pares
que vulguin l’educació en castellà.
Atès que el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a les escoles catalanes, on la
immersió lingüística havia estat un instrument de cohesió social, on es té com a objectiu
principal aconseguir que ningú pugui ser discriminat socialment per raó de llengua, ja que
garanteix el coneixement del català i de l’espanyol independentment de la llengua inicial,
evitant així la segregació dels alumnes.
Atès que aquest municipi sempre ha fet costat a les entitats i grups interessats en
organitzar esdeveniments reivindicatius a favor de la plena normalització en l’ús social de
la llengua, i de la seva unitat arreu dels territoris de parla catalana, i alhora, facilitar la seva
realització en allò que depengui de l’Ajuntament.
Per tot això, el grup municipal Cabrerès i Progrés proposa els següents
ACORDS:
Primer.- Rebutjar el contingut de les cinc interlocutòries emeses el passat 31 de gener per
la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que obliga al Departament d'Ensenyament i a les direccions de cinc centres
educatius, a fixar un 25% de l'horari lectiu en castellà.
Segon.- Instar al Govern municipal a que ofereixi tot el suport necessari als centres
educatius que es puguin veure afectats en un futur, per tal de que puguin aplicar el model
lingüístic establert a l'ensenyament català.
Tercer.- Fer una crida a la participació a la cercavila multitudinària per l’escola catalana a
Barcelona el proper 14 de juny, convocada per Somescola.cat, per ratificar la unitat cívica
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al voltant de l’escola catalana i mostrar el rebuig social a la judicialització i politització dels
usos lingüístics a les aules, tant a la LOMCE com a la recent sentència del TSJC.
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Plenari, la proposta es sotmet a
consideració d’aquest, resultant aprovada per unanimitat.
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 031/2014 a la 054/2014, dictades entre els dies 10 de març i 30 d’abril de 2014.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
8.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números
032/2014 a 059/2014; adoptats en sessions de dates 10 i 24 de març, i 7 i 28 d’abril de
2014.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT, 1R TRIMESTRE
DE 2014.
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, es dóna compte al Ple de l’informe trimestral sobre
morositat.
Es lliura còpia a tots els regidors de l’informe, per la qual cosa el Ple es dóna per
assabentat.
10.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 1R
TRIMESTRE DE 2014.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2014 (2013 prorrogat) a
data 31 de març de 2014, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007 de 5 de
març, que estableix que trimestralment, la intervenció, presentarà al Ple Corporatiu, per
conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què
s’executi, així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de la última sessió.
Es lliura còpia a tots els regidors de l’estat d’execució, per la qual cosa el Ple es dóna per
assabentat.
11.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Riera pregunta en relació a les resolucions núms. 52 i
54/2014, dictades per l’Alcaldia.
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El Sr. Alcalde li respon que es tracta de la incoació de dos expedients de disciplina
urbanística, un a la finca de la Dogueria i l’altre a la finca de El Torrat, per la realització
d’obres sense comptar amb el títol habilitant o excedint-se d’aquesta.
El Sr. Riera pregunta ara en relació a l’execució de la Sentència núm. 154, per la qual es
condemnava a aquest Ajuntament a enderrocar parcialment un habitatge del nucli de
Cantonigròs. Han vist al registre, diu, les comunicacions del jutjat encarregat de l’execució,
i pregunta si l’Ajuntament ja ha fet una valoració sobre les possibles responsabilitats
patrimonials que aquest fet pot tenir sobre les arques municipals
Per part de la Secretaria s’indica que el pressupost que hi consta al projecte, de memòria,
ronda els 120.000 euros, tot posant-se a disposició dels regidors per facilitar-los l’import
exacte.
El Sr. Riera interpel·la ara sobre la revisió feta pel Tribunal per a la provisió del lloc de
treball d’arquitecte municipal, arran de la reclamació d’una de les aspirants.
Des de la Secretaria s’informa que aquesta revisió ja s’ha fet, i que no afecta al resultat
final del concurs oposició, per la qual cosa el candidat que havia quedat en primera posició
la manté i es procedirà al seu nomenament.
El Sr. Riera demana que s’actualitzin els continguts de la pàgina web municipal, atès que
en alguns apartats hi consta informació completament desfasada.
Des de l’equip de govern s’adquireix el compromís de revisar i actualitzar aquesta
informació, tot informant que en breu es procedirà a renovar completament el web
municipal.
La Sra. Rodrigo pregunta sobre la informació apareguda al facebook de l’escola en que es
parla de la construcció d’una pista de pàdel sobre un espai de la piscina que és utilitzat
com a pati durant el curs.
El Sr. Alcalde informa al plenari sobre les reunions mantingudes amb representants del
Club Tenis l’Esquirol sobre la possibilitat de construir una pista de pàdel al municipi.
Explica les possibles ubicacions d’aquesta que s’han anat plantejant i admet que
inicialment la que es planteja en aquests moments en principi es pensava que no era la
més òptima, però després de valorar-ho es conclou que dels 1.300 m2 que actualment
utilitza l’escola de les instal·lacions de la piscina municipal es passarà a 1.400 m2, atès
que es planteja ampliar l’espai acostant les tanques més a la piscina. També indica que en
qualsevol cas, i per posar en ordre les coses, es farà una concessió administrativa per a la
gestió de l’equipament.
El Sr. Pàmies fa notar que la utilització d’una part de l’espai que es computa dins d’aquests
1.400 m2 fou descartat per l’equip de govern anterior per a ser utilitzat com a pati escolar,
atès que després de parlar-ne amb el cap de la brigada es va constatar que en moltes
ocasions aquell sector quedava inundat, i que no hi havia massa manera de solucionar-ho.
El Sr. Alcalde li diu que aquesta qüestió s’ha valorat, i que s’ha arribat a la conclusió –
d’acord amb els serveis tècnics- que és possible solucionar-ho.
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El Sr. Mas indica que si es construeix aquesta instal·lació, l’espai de la piscina es veurà
afectat, i que serà més petit.
El Sr. Alcalde li respon que efectivament es perden un 200 m2, cosa que no afecta als
usuaris de la piscina si es té en compte que en el moment de màxima afluència durant la
passada temporada hi va haver un màxim de 70 usuaris.
Des del públic assistent s’intervé per preguntar sobre aquesta qüestió, sobre el com s’ha
transmès la informació, en definitiva sobre les formes; cosa sobre la qual discuteixen públic
i equip de govern atribuint-se’n les culpes, totalment cap a l’equip de govern des del públic,
i si més no parcialment des de l’equip de govern cap a aquest, format bàsicament per
personal docent de l’escola i representants de l’AMPA.
El Sr. Castells manifesta que l’equip de govern ha fet conscientment el que volien fer, per
imputar la despesa a despeses corrents i no a inversions a partir de “trinxar” les obres. Si
que és cert que el Reglament del Consell Escolar és una eina que fa que aquest tipus de
coses s’hagin de discutir en el seu marc, i això no s’ha fet. Afirma que si hi hagués una
entitat del municipi que plantegés la necessitat de cobrir la piscina això afectaria a més
gent del municipi, però en canvi l’Ajuntament es planteja fer una pista de pàdel.
El Sr. Alcalde li respon que l’Ajuntament no ho pagarà, sinó que ho pagarà qui n’acabi sent
el concessionari.
El Sr. Castells li respon que pitjor encara, tenint en compte que es tracta de sòl municipal.
Afirma també que abans de fer res l’equip de govern hauria d’haver parlat amb els altres
afectats i amb els grups polítics.
Des del públic es lamenta que no se’ls hagi tingut en compte per res. I es diu que s’ha
optat per una política de “fets consumats”, que “el fil es posat a l’agulla a punt de cosir”.
El Sr. Pàmies pregunta si s’ha fet una previsió anual dels possibles usuaris de la pista de
pàdel. També afirma que el terreny de la piscina, fruit de la plataforma d’anivellament,
tindrà una inclinació més gran i serà de pitjor qualitat.
El Sr. Riera pregunta en relació a la previsió de publicació d’un butlletí municipal previst pel
mes de març que encara no s’ha publicat, i si se’ls avisarà per poder-hi publicar.
El Sr. Alcalde li respon que sí, que se’ls avisarà, i que està previst que surti a mitjans de
juny.
El Sr. Riera pregunta sobre si la revista dels Cingles té problemes.
La Sra. Molas li respon que es va fer una reunió per intentar trobar mecanismes per reduirne els costos i així fer-la viable. Que el compromís dels Ajuntaments va ser el de ser
subscriptors de la revista fins allà on es pogués. Admet que tenen problemes de pagament
de factures.
El Sr. Riera pregunta ara en relació a la Fira del Llibre de Muntanya.
El Sr. Alcalde li respon que s’han mantingut reunions mensuals amb la junta. En el decurs
d’aquestes, es va manifestar que donat que no hi havia suport institucional per part de
l’Ajuntament i de les entitats de l’Esquirol, aquesta va decidir traslladar la fira a Vic, però
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que Vic no vol la fira, com tampoc el Festival de Música de Cantonigròs tampoc toca a Vic.
Informa que s’ha parlat amb les entitats, institucions i persones i que la Fira ha de tornar al
Collsacabra, però en un format adaptat a la realitat econòmica actual.
El Sr. Comas manifesta que Vic s’ho està quedant tot, que no ho vol però s’ho queda.
El Sr. Pàmies diu que els expositors manen, i que reconeix que les condicions que es
pretenien imposar a l’Ajuntament eren “Draconianes”.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 21.35
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

El secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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