L’ALTAVEU MUNICIPAL
14 de maig
1. CANVI DE DENOMINACIÓ DEL MUNICIPI
En el Ple Ordinari del 13 de maig de 2014 s’aprovà definitivament i per unanimitat dels 11
regidors presents a la sessió, la modificació de la denominació del nucli que ostenta la capitalitat del
municipi actualment, Santa Maria de Corcó, per al de L’Esquirol, amb 3 vots a favor de AUD, 1 vot a
favor d’ERC, 4 vots a favor de CIU i 3 vots a favor de CIP. Tot seguit, es tramitarà l’expedient al
Departament de Governació de la Generalitat perquè en un període de 3 mesos es pronucïi. Si,
transcorreguts aquests 3 mesos no hi ha pronunciament, per silenci administratiu quedarà ratificat
el canvi de denominació del municipi.
2. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2014
En el Ple Extraordinari del passat 29 d’abril de 2014 es van aprovar inicialment, els
pressupostos del municipi, amb 7 vots a favor d’ AUD (3), ERC (1) i CIU (3), i tres vots en contra,
dels regidors de CiP (3).
Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

Despesses
1.040.000 € Despeses de personal
Despeses corrents en
25.000 €
serveis
686.430 €
Despeses financeres
555.547 €
Transferències corrents
5.560 €
Inversions reals
20,00 €
Transferències de Capital
532.168 €
Actius financers
0€
Passius financers
0€
2.844.725 € Total despesses

Pla d'Inversions 2014

Pressupost CE/QU

Ca La Salut

700.000 €

Projecte
Clavegueram

Estudi

50.000 €

Obres Adjacents PA·3

200.000 €

Carrer Cabrera

50.000 €

Adquisició Vehicle

15.000 €

Camins Rurals

30.000 €

Pont Romànic

153.668 €

Projecte
Cantoni

Local

Social

30.000 €

505.555 €
bens

i

843.967 €
5.525 €
140.625 €
1.228.678 €
3.400 €
0€
116.975 €
2.844.725 €

Generalitat Diputació Cessió
100.000
318.000 €
€
30.000 €

180.000
€
45.000 €

R.Propis
281.500
€
20.000 €
20.000 €
5.000 €
15.000 €

30.000 €
153.668
€
30.000 €

3. PATEL SA
En el mateix Ple Extraordinari del 29 d’abril es va aprovar inicialment la “Modificació Puntual del
POUM pel Polígon d’Actuació-4 PATEL.”
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Després d’anys d’espera i de nombrosos propostes rebutjades, la direcció de PATEL i
l’Ajuntament de L’Esquirol han consensuat un projecte que permetrà mantenir aquesta industria al
municipi. Entre altres aspectes aquest projecte preveu modificar el trajecte del camí Ral Vic-Olot
que passarà per fora de les naus de l’empresa, tancar tot el perímetre de l’empresa amb vegetació
per evitar l’impacte visual, guanyar una zona verda municipal accessible per tots els veïns, canviar
de titularitat el camp de futbol de Sant Martí Sescorts que passarà a ser municipal, canviar l’accés
perillós a PATEL des de la carretera i fer-lo per l’antic accés a “l’ Sporting”, etc.
Per Patel, aquest projecte suposarà poder fer les obres necessàries per unir les naus de
producció i millorar la qualitat dels processos i en un futur, per poder créixer no en producció sinó
en I+D (investigació i desenvolupament) per millorar i ampliar el catàleg de productes acabats.
4. DESFIBRIL·LADORS
L’Ajuntament ha adquirit un nou aparell de desfibril·lació per actuar en casos d’emergència. Amb
la compra d’aquest aparell, i 2 vitrines per col·locar-los a l’exterior, finalitza i es dóna cobertura a tot
el municipi. Actualment el municipi disposa de 3 aparells, que es disposaran de la següent manera:
1. A L’Esquirol, a l’exterior del pavelló.
2. A L’Esquirol, a l’interior del CAP.
3. A Cantonigròs, a l’exterior de l’Esplai Social.
A més de la compra, l’Ajuntament procedirà, immediatament, a la formació de voluntaris i
treballadors municipals per tal de fer una correcta manipulació dels aparells. Recordem que els
aparells estan connectats a un número de telèfon d’urgències i a càmeres de gravació permanents.
Amb aquesta mesura ens convertim en un dels primers municipis càrdioprotegits a Osona que
col·loca els desfibril·ladors a l’exterior dels edificis públic.
5. OBRES PÚBLIQUES
Local d’ Entitats: S’han adjudicat les obres durant el mes de maig al Local d’Entitats de la
Plaça Nova de L’Esquirol, que es preveu que durin entre 8 i 9 mesos.
Caldera de Biomassa: Les obres de la construcció de la Caldera de Biomassa es van iniciar el
mes d’abril i es preveu que estiguin acabades durant la tardor. Aquestes obres provocaran
alteracions en el dia a dia del pati de l’escola, el futbol i durant la temporada d’estiu a les
instal·lacions de la piscina municipal. Lamentem les molèsties ocasionades.
Pati de l’Escola: Amb vista a millorar i ampliar tots els espais municipals i equipaments
disponibles, per a tots els veïns i entitats del municipi i tenint en compte les obres de la caldera de
biomassa, s’ha previst ampliar l’espai actual d’herba de pati de l’escola, que suposarà augmentar la
zona actual i poder utilitzar els jocs infantils que ara només s’utilitzen durant l’estiu. També, i
després de valorar-ne possibles ubicacions, i el volum d’usuaris de la piscina, s’inicia les
valoracions per la construcció d’una pista de pàdel en aquell entorn. Es per aquest motiu que
properament es convocarà l’AMPA i el Club Tennis L’Esquirol per consensuar-ne els pros i contres
d’aquesta actuació.
Gimnàs de l’ Escola : Al gimnàs de l’escola no hi ha cap tipus de font de calor per escalfar
l’espai durant els mesos d’hivern i aprofitant la construcció de la caldera de biomassa, l’Equip de
Govern està valorant l’arranjament d’una instal·lació adequada que permeti resoldre aquesta
deficiència.
6.

CAMP DE TREBALL VOLUNTARIAT JOVE 2014

Aquest any al mes de juliol es durà a terme el Camp de Treball Voluntariat Jove 2014.
Aquesta iniciativa de les regidories de Joventut, Serveis Socials i, Obres i Serveis, ofereix un Camp
de Treball dirigit a joves de13 a 20 anys. Aquesta es portarà a terme els dilluns dimecres i
divendres del 30 de juny al 01 agost de 09 a 13 hores.
Els joves participants partint de l’aprententage i servei, rebran formació sobre voluntariat i
formació bàsica, alhora que realitzaran un servei al municipi que consisteix en una actuació de
voluntariat ambiental a la Font de l’Escudella i accions de voluntariat social al Casal de la Santa
Creu i la Llar d’Infants.
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Les famílies interesades podràn realitzar les inscripcions de les 20 places a l’ajuntament i el
punt jove del 02 al 20 de juny. Els joves participants rebran a canvi una bonificació a la piscina
municipal i una beca en llibres i material escolar pel curs següent. Esperem que aquesta iniciativa
sigui útil per tal de conciliar la vida laboral i l’atenció als vostres fills.
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