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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 rebre el butlletí per correu electrònic pot fer arribar la seva adreça
electrònica a l’Ajuntament a través de la pàgina web municipal.

CANVIS EN EL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT

Convocada una plaça de tècnic
de Turisme

Atenent la situació econòmica general, l’equip
de govern ha optat per racionalitzar la despesa
Jubilació de la Rosa Aumatell
municipal tant com sigui possible i per canviar de lloc
El 30 de març passat va ser l’últim dia de feina de provisionalment la treballadora Lídia Autet perquè
la Rosa a l’Ajuntament. Des del 5 de maig del 1966 cobreixi la plaça de la Rosa Aumatell, i, mitjançant
han passat molts dies, i el nombre de consultes i concurs públic, contractar temporalment una
peticions que ha atès i solucionat són incomptables. persona que ocupi el càrrec de tècnic de Turisme que
Des d’aquest butlletí volem agrair, en nom de tots la Lídia tenia fins ara reduint-ne el nombre d’hores
els qui l’heu conegut i tractat, la seva dedicació i de dedicació.
responsabilitat, i anunciar que aquest dimarts 15
de maig, prèviament a la celebració del pròxim ple
ordinari, s’organitzarà un acte de reconeixement al
qual tothom hi és convidat.
NOTÍCIES SOBRE EL PAVELLÓ

Renúncia d’en Santi Rosquellas a
la seva acta de regidor

Concessió del bar

Pròximament es publicarà el plec de condicions
A l’últim ple extraordinari, celebrat aquest mes d’abril reguladores del concurs per a la concessió del servei
passat, en Santi Rosquellas, fins aleshores regidor de bar del pavelló poliesportiu municipal. A falta de
d’Hisenda i d’Esports, va renunciar al seu càrrec polir petits detalls, els trets bàsics que regularan la
consistorial per motius personals i professionals i concessió seran:
per l’imminent canvi de la seva residència habitual - Concessió per un any natural de l’explotació del
a Manlleu. L’acta de regidor, corresponent a la llista
servei de bar des del 16 de juny del 2012 fins al
d’Units per Decidir (AUD), passarà a en Joan Callejón
15 de juny del 2013. A partir d’aquest any, amb la
Creus, veí del municipi i núm. 5 d’aquesta llista. Des
posada en funcionament del pavelló municipal,
de l’equip de govern agraïm la tasca desenvolupada
l’entrada a les piscines serà des del pavelló i per
per en Santi Rosquelles durant aquests mesos com a
tant no hi haurà bar a la pista descoberta.
membre del consistori.
- Obligatorietat d’oferir el servei de bar des del 16
de juny fins al 2 de setembre de 2/4 d’11 del matí

a 2/4 de 8 del vespre, durant la resta de l’any de
dilluns a divendres des de 2/4 de 5 fins a les 8 del
vespre, i el dissabte en funció del calendari de les
competicions esportives i els actes culturals que
s’hi facin.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES
Sentències judicials

Aquest 30 de març passat, el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona va emetre
sentència sobre la demanda per mobbing
(assetjament psicològic i moral a la feina) presentada
contra l’Ajuntament per la seva antiga secretària
municipal Victòria Colom, veïna del municipi. La
- El concessionari haurà de cuidar-se d’obrir i tancar el sentència condemna l’Ajuntament a indemnitzar la
pavelló durant tot l’any (a l’estiu respectant l’horari demandant “por resultar acreditada una situación
de funcionament de les piscines, i, la resta de l’any, de acoso moral por parte del Ayuntamiento de Santa
de 2/4 de 5 a 8 del vespre excepte el diumenge), de Maria de Corcó contra Maria Victòria Colom i Canal,
responsabilitzar-se del control d’entrades i sortides con afectación a su dignidad personal”. Dintre del
de la piscina i de la neteja del bar i dels vestidors. sisè dels fonaments de dret exposats, el jutge diu
Per la realització d’aquest servei s’oferirà una que “[…] existe una prueba objetiva, clara y nítida
y patente de la existencia del ‘mobbing’, que dada
contraprestació anual.
su intensidad y prolongación en el tiempo aflora de
Les persones interessades haureu d’estar al cas de la forma suficiente para poder quedar demostrada”.
publicació de les bases durant els dies vinents.
L’import de la indemnització fixada pel jutge és de
60.427,05 euros més actualitzacions i interessos.
- Les persones o entitats interessades hauran de
presentar una oferta econòmica en concepte de
lloguer o drets d’explotació del servei. Aquesta
oferta serà la clau per determinar la concessió del
servei.

Pagament de la direcció d’obres
de la tercera fase del pavelló
Durant aquests últims mesos s’han estat analitzant
els diversos contractes i pagaments d’honoraris
relacionats amb aquesta obra. Des de l’equip
de govern considerem que hi ha hagut algunes
irregularitats que cal corregir, i, mentre avancem en
la concreció d’una solució, s’ha retingut el pagament
del 75% dels honoraris assignats per contracte als
arquitectes responsables de la direcció de l’obra.

Aprovada l’última certificació del
pavelló
A la junta de govern del 10 d’abril es va aprovar la
cinquena i última certificació de les obres del pavelló.
Des d’aquesta data es pot dir que està totalment
acabat. A partir d’aquest moment falta la recepció
de les obres, moment en què l’Ajuntament serà
el propietari de l’obra i podrà començar a utilitzar
l’edifici. En aquest moment s’està treballant per
obtenir la llicència d’activitats, i, si tot va com està
previst, a mig juny se’n farà la inauguració oficial i en
podrem començar a fer ús.

MOCIONS
Moció del grup de CiU en què se
sol·licita una auditoria econòmica
de tot el mandat d’en Josep Mas
Al ple ordinari del 13 de març es va rebutjar
aquesta demanda per 6 vots en contra i 5 a favor,
amb l’argument que no està en discussió la gestió
econòmica global de l’anterior equip de govern,
sinó determinades actuacions puntuals com són
la UA2 de Cantonigròs i el pavelló plurifuncional
de l’Esquirol. L’equip de govern auditarà tant
aquestes dues actuacions com d’altres que consideri
igualment oportunes, amb càrrec a la partida oberta
prèviament i específicament per a aquest concepte
als pressupostos d’aquest 2012, aprovats inicialment
al ple extraordinari celebrat aquest abril passat.

URBANISME
Regularització del sector de Can
Patel
Estem treballant amb els interessats i afectats
del sector de Can Patel per regularitzar l’activitat

d’aquesta indústria i remodelar l’actual camí ral (que
actualment passa entre els edificis industrials).

Oberts uns quants expedients de
disciplina urbanística
Durant els últims mesos s’han detectat unes quantes
obres que s’han fet de forma il·legal o irregular.
Concretament, han sigut tres casos per als quals
s’ha obert el corresponent expedient de disciplina
urbanística amb la finalitat de legalitzar-les o de
restituir l’estat original. Tant en un cas com en l’altre
es fixaran sancions específiques atenent la gravetat
de les actuacions.

Obertura de l’oficina del cadastre
Pròximament s’obrirà una oficina temporal del
cadastre a l’edifici de l’Ajuntament per informar tota
la població de com han quedat les delimitacions i els
càlculs de superfícies de totes les propietats que hi
ha al municipi, i presentar totes les reclamacions que
es considerin pertinents. Quan tinguem informació
exacta de les dates us en informarem puntualment.

URBANISME / OBRES I SERVEIS
Contactes amb l’ACA per a la
depuració d’aigües residuals
Aquest 13 d’abril passat l’Ajuntament va tenir una
reunió a l’Agència Catalana de l’Aigua amb Ana
Latorre, responsable del servei de planificació de
projectes. Es va constatar que el municipi té un greu
problema i que cal trobar solucions per evitar haver
d’assumir responsabilitats legals de caràcter greu.
Va quedar clar que la situació econòmica actual
fa pensar que la solució final trigarà molts anys a
arribar; però, mentre no arriba, els passos que es
facin han de ser coherents amb un projecte que
es començarà a dibuixar a partir d’aquesta reunió.
Durant les setmanes vinents es recollirà tota la
documentació relacionada amb aquests assumptes;
i, al llarg dels mesos posteriors, el Consell Comarcal
d’Osona concretarà un projecte de futur que haurà
de servir perquè l’Ajuntament avanci en aquesta
línia amb recursos propis, contribucions especials i
subvencions. El problema és greu i cal començar a

actuar. Els principals problemes se centren al nucli de
Cantonigròs i als barris del Padró i del Puig, al nucli
de l’Esquirol, però el nucli de Sant Martí Sescorts
tampoc disposa d’un sistema de depuració d’aigües
residuals adequat. Per la responsabilitat que hi tenim
i el risc que assumim, hi donarem tota la prioritat.

Catàleg de camins municipals
L’Ajuntament ha demanat a la Diputació la redacció
del “Catàleg de camins municipals” (codi 3473if01),
en el marc del Catàleg de suport als serveis i a les
activitats locals de l’any 2012. En el conveni a signar
s’establirà que el percentatge de col·laboració
municipal serà del 10%, de manera que l’Ajuntament
assumirà un cost aproximat de 3.000 euros, mentre
que la Diputació assumirà el cost restant de 27.000
euros. Aquesta valoració respon a una estimació
d’una població de 189 km de camins.

Ca la Salut
Aquest 2012 està previst construir una edificació amb
una sala i un magatzem a Ca la Salut de Sant Martí
Sescorts amb la finalitat que hi hagi un espai per
realitzar actes públics en aquest nucli de població.
L’Ajuntament ha rebut una oferta de particulars,
actualment en estudi, per tornar a obrir el bar
restaurant de Ca la Salut després de fer-hi obres
d’adaptació perquè compleixi els requeriments legals,
i es planteja fer un concurs públic d’adjudicació.

MEDI AMBIENT / AGRICULTURA I
RAMADERIA
Boscos i caldera de biomassa
L’Ajuntament ha fet una aposta decidida per les
energies renovables en general, però especialment
per la biomassa. Dintre dels mesos vinents sortirà
a concurs el projecte d’execució d’una caldera de
biomassa, que s’instal·larà al costat est del camp de
futbol i pati de l’escola i que ha de donar servei al
pavelló municipal, a l’escola, a la llar d’infants i als
vestidors del camp de futbol. Aquesta instal·lació ha
de comportar un estalvi econòmic important i una
millora considerable de l’impacte ambiental, perquè
reduirà considerablement les emissions de CO₂.

Entre les condicions que posarà l’Ajuntament a
l’empresa que guanyi el concurs, hi haurà que la
biomassa, l’estella, sigui generada i fabricada a partir
de matèries primeres generades al nostre terme
municipal, o com a molt als municipis veïns. La
intenció és que aquest projecte generi beneficis en
els productors locals i contribueixi a millorar l’estat
actual dels nostres boscos.
El dia 15 de maig a les 7 de la tarda hem convidat a
l’Ajuntament el senyor Agustí Busquets, de l’Oficina
de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona,
perquè ens informi del programa de suport a les
Associacions de Propietaris Forestals. Creiem que
qualsevol iniciativa associativa des del nostre territori
pot ajudar a tirar endavant aquest projecte o d’altres
que contribueixin a millorar la situació dels nostres
boscos. Esperem l’assistència a aquesta xerrada
informativa dels qui hi pugueu estar interessats.

d’inscripció per als casals d’estiu de Cantonigròs i
l’Esquirol. El de Cantonigròs, organitzat directament
per l’Ajuntament, es farà del 25 de juny al 29 de juliol,
i les inscripcions s’han de fer a les dependències de
l’Ajuntament entre el 21 de maig i el 15 de juny.

El casal d’estiu de l’Esquirol l’organitza Anigami del
25 de juny al 27 de juliol. La reunió informativa
està prevista pel 23 de maig a la sala de plens de
l’Ajuntament.

Novetats a la llar d’infants
Amb la voluntat de donar garantia de seguretat
jurídica als ciutadans que esperen de l’Ajuntament
l’atenció a la infància i les famílies que és de la seva
competència, hem procedit a la redacció i l’aprovació
d’una ordenança en aquest sentit. El reglament que
conté aquesta ordenança proposa unes quantes
modificacions en el funcionament de la llar d’infants,
que entraran en vigor aquest curs vinent 2012-2013.

CULTURA

L’horari de la modalitat educativa formal de la llar
d’infants serà de 2/4 de 9 a 2/4 d’1 del matí i de 3 a
5 de la tarda. Durant aquest horari només hi haurà
Actes a la Sala Rodona de
educadores municipals. L’horari de migdia serà el
l’Ajuntament
que queda entremig, de 2/4 d’1 del migdia a 3 de
la tarda, i hi haurà una educadora municipal i una
La sala rodona de baix ja està en condicions d’oferir
monitora de l’AMPA. El dinar i el monitoratge de
petits concerts per a un públic reduït però amb una
migdia seran responsabilitat de l’associació de mares
acústica bona. La sala està pintada de nou, amb
i pares, l’AMPA. Durant aquesta franja horària també
cortines a les finestres i neta de mobles excepte el
hi haurà una educadora municipal atenent els infants.
piano de cua donació d’en Joan Crosas. Comptem
Està pendent de signatura una proposta de conveni
anar-hi fent concerts amb una periodicitat mensual
entre l’AMPA i l’Ajuntament sobre els serveis de dinar
o bimestral.
i monitoratge de migdia.
El primer concert va ser el dissabte 24 de març a
La mensualitat, que inclou tot l’horari d’atenció de
càrrec de la coral Loreley, que utilitza des de fa temps
les educadores municipals, serà la que estableixin les
la sala per assajar-hi, i el segon va ser el dissabte 21
ordenances fiscals de l’any en curs, i aquest 2012 està
d’abril a càrrec dels estudiants de música de l’escola
fixada en 140 euros. El dinar, que fins ara era a les 12,
municipal El Faristol, amb peces de piano i altres
passarà a servir-se a 2/4 d’1 del migdia.
instruments. El següent serà el diumenge 20 de maig.
Hi esteu tots convidats!
El període de preinscripció serà el comprès entre els
dies 7 i 18 de maig, tots dos inclosos. La matrícula
s’haurà de formalitzar entre els dies 11 i 15 de
juny. Els impresos per formalitzar la preinscripció
es poden descarregar de l’apartat “Educació” de la
EDUCACIÓ / JOVENTUT
nostra pàgina web (http://www.lesquirol.cat/index.
php?id=181), i també es poden demanar a les oficines
de l’Ajuntament o a la mateixa llar d’infants.

Els casals d’estiu

S’acosta el final de curs, i també s’acosten les dates

La directora de la llar d’infants passarà a ser l’educadora
municipal Olga Coromina, que serà nomenada com a

tal aquest juny per tal d’acollir els nous infants i les
noves famílies i preparar el curs vinent.

PARTICIPACIÓ / EDUCACIÓ /
JOVENTUT
Aprovació de reglaments i altres
instruments de gestió municipal

GENT GRAN / JOVENTUT
El dia 8 de març es va celebrar al local dels avis el
Dia de la Dona Treballadora amb un acte en què es
va fer una lectura per part de diverses dones de la
declaració institucional del govern de la Generalitat. A
la declaració es va retre homenatge a totes les dones
que van defensar la instauració de la democràcia al
nostre país, i es va manifestar la voluntat de continuar
avançant perque les dones puguin accedir en igualtat
de condicions i oportunitats als llocs més elevats en la
presa de decisions. Des del Punt Informatiu el jovent
va fer un altre manifest, i l’acte es va acabar amb una
cantada de tots els presents.

Al ple ordinari del 13 de març es va aprovar
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana
amb l’abstenció de tots els grups a l’oposició, i, amb
l’abstenció d’Independents pel Collsacabra–ERC, el
Reglament d’atenció a la infància i a les famílies. El
ple també va aprovar el Pla Local de Joventut per
al període 2012-2015, eina que ha de permetre SANITAT
legalment beneficiar-se d’ajudes institucionals per
al jovent. Si no s’hi presenten al·legacions, al pròxim L’Ajuntament ha adquirit per al dispensari municipal
ple d’aquest 15 de maig quedaran definitivament una nevera amb control de temperatura per als
aprovats els dos reglaments esmentats.
medicaments termolàbils, que són els que s’han de
conservar entre 2° i 8° C, com ara les insulines, les
vacunes, determinats col·liris i alguns antibiòtics.
El premi als treballs de recerca de Aquesta adquisició fa que els medicaments que
s’administren tinguin la màxima garantia d’idoneïtat,
batxillerat
ja que així no es trenca la cadena del fred.
Aquest 18 d’abril s’ha constituït el jurat que ha
de deliberar i atorgar el premi al millor treball de
recerca dels presentats a la cinquena convocatòria
del premi als treballs de recerca de batxillerat de
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó - L’Esquirol.
El jurat està format per dos historiadors, l’Assumpta
Tort i l’Abel Rubió; una enginyera química, l’Ester
Torres, i un biòleg, en Guillem Mas. Aquest any s’hi
han presentat 12 treballs d’alumnes de batxillerat:
5 de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, 2
de l’Institut del Voltreganès de Masies de Voltregà,
2 de l’Institut Cirviànum de Torelló, 1 de l’Institut
Rafel Campalans d’Anglès, 1 de l’Institut Jaume Callís
de Vic i 1 de l’Institut de Vic. El premi, amb la idea
d’ajudar en una possible matrícula universitària, és
de 700 euros. Les empreses Mircar, Compte i Patel,
totes tres del municipi, col·laboren en la dotació i les
despeses de convocatòria del premi. El veredicte es
farà públic el dissabte 30 de juny a la sala de plens de
l’Ajuntament.

Al mes de març han assistit 27 persones a les sessions
de formació continuada del curs bàsic de manipuladors
d’aliments, que tenia el següent temari: “Introducció
a la seguretat alimentària. La contaminació dels
aliments. Precaució. Toxiinfeccions alimentàries. El
manipulador d’aliments.”

ORDENANCES I PRESSUPOSTOS
Bonificacions previstes a les
ordenances municipals
Recordem a tots els veïns que la bonificació en la taxa
de recollida d’escombraries per autocompostatge i per
habitatges no ocupats s’ha de sol·licitar anualment
a l’Ajuntament per mitjà d’un imprès específic que
poden omplir a les oficines municipals.

Pressupostos del 2012
Al ple extraordinari d’aquest 24 d’abril passat s’ha fet l’aprovació inicial del pressupost municipal per a
l’exercici 2012.

Despeses
Capítols
1
2
3
4
6
9

Denominació
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

Import
564.855,00
918.930,00
29.020,00
134.005,00
1.728.100,00
109.860,00

Ingressos
Capítols
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alineació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Import
973.700,00
49.000,00
1.305.750,00
476.320,00
11.660,00
20,00
396.300,00
20,00
272.000,00

Total pressupostat .......................... 3.484.770,00 €
Avantprojecte sotmès a aprovació al ple municipal extraordinari del 24 d’abril. Aprovat només amb els vots
del govern. El grup municipal d’ERC va anunciar al ple que hi presentarà al·legacions.

INFORMACIONS DIVERSES
Els alumnes d’educació
postobligatòria hauran de pagar
el transport
A la reunió convocada pel Consell Comarcal
d’Osona el 24 d’abril, a la qual va assistir l’alcalde
en representació del consistori, es va comunicar que
els alumnes d’educació postobligatòria que baixen a
Roda beneficiant-se del servei de transport escolar
organitzat pel Consell Comarcal per als alumnes
d’ESO, hauran de pagar una tarifa anual de 265,50
euros a partir del curs escolar 2012-2013.
Hi haurà tarifa reduïda per al segon germà (177
euros) i per al tercer germà i següents (88,50 euros).
El pagament, mitjançant domiciliació bancària
al número de compte que la família o l’alumne
especifiquin al full que facilitarà el Consell Comarcal,
serà fraccionat per trimestres: el primer, set dies
abans de l’inici del curs; el segon, el 31 de desembre;
i el tercer, el 31 de març. Només podrà haver-hi
exempcions o bonificacions quan alguna disposició
de rang superior així ho permeti o ho estableixi.

Acapte de sang
Aquest 28 d’abril passat va ser el dia de la recollida
anual de sang al nostre municipi. Les dades que
ens passen des del Banc de Sang no són gaire
afalagadores: l’any passat, a Catalunya hi va haver
una mitjana de 37,37 donacions per cada 1.000
habitants, mentre que a l’Esquirol, durant el mateix
període, la mitjana va ser de 11,25 per cada 1.000
habitants. Són unes dades preocupants. Aviam si
aquest any ens hem animat més a donar-ne!

Espai del grup municipal
Independents del Collsacabra esquerra
Aprofitem la nostra intervenció al butlletí municipal
per agrair tota la feina realitzada per la Rosa Aumatell
a l’Ajuntament de l’Esquirol. Com segurament ja
sabreu, s’ha jubilat després de molts i molts anys
al servei de la gent del municipi. Som molts els que
l’hem vist tota la vida a l’Ajuntament i en valorem
molt la seva feina. Coneix molt bé, de primera mà,
el conjunt del municipi i la seva gent, cosa que ajuda
molt a l’hora de treballar pel poble. Hem estat
alcaldes, regidors i ciutadans, de les més diverses
maneres d’actuar i de pensar, els que en tenir algun
problema hem acudit a “la Rosa de l’Ajuntament”,
ja que ella sabia en tot moment què havíem de fer
i ens aconsellava tant en els problemes individuals
com col·lectius. Les més sinceres gràcies per tota
aquesta tasca de servei al poble.

Políticament, només dues qüestions. Volem que
l’Ajuntament aposti per la transparència, i no creiem
que la manera més útil sigui la negativa de l’equip
de govern a accedir a una auditoria de la Diputació
de Barcelona, de cost zero per a l’Ajuntament, que
va sol·licitar Convergència i Unió i a la qual vàrem
donar suport. També demanem que s’aclareixi el
tema de l’edifici de les entitats impulsat pel Centre
Excursionista, en què s’estan realitzant debats que,
per ara, són estèrils, ja que s’està fent discutir al poble
per un projecte que es pot treballar tècnicament
però que a nivell polític és del tot incert, perquè
l’equip de govern no té idea de com finançar-lo ni
quin deute està disposat a assumir.

Independents del Collsacabra – ER

