
Núm. 5 agost del 2012

Informatiu sobre actuacions i notícies municipals
Les novetats que es detallen en aquest full informatiu s’han generat durant els últims tres mesos i han sigut fruit de 
l’activitat realitzada pels regidors de Cabrerès i Progrés (CiP) i Units per Decidir (AUD), però la seva redacció i publicació 
només són responsabilitat de CiP a conseqüència del trencament del pacte de govern del 10 de juliol passat.

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 con-
sultar el butlletí per correu electrònic pot fer-ho a través de la pàgina web municipal.

Us recordem que l’horari d’atenció al públic a les oficines municipals durant els mesos de juliol i agost és de 9 a 14 h 
de dilluns a divendres. A partir de l’u de setembre tornarà a ser de 8 a 2/4 de 3 cada matí i de 4 a 2/4 de 7 el dimarts, 
el dimecres i el dijous. L’equip de govern vol agrair i reconèixer la flexibilitat i la predisposició dels treballadors i les 
treballadores responsables de la prestació d’aquest servei.

Remodelació de l’equip de govern
Aquest 10 de juliol passat, el grup municipal de Cabrerès i Progrés (CiP) va fer pública la impossibilitat de mantenir el 
pacte de govern firmat amb AUD el 10 de juny del 2011. CiP considera que no ha de fer consideracions polítiques en 
un full municipal i que la justificació del trencament ja la va donar al ple municipal. A conseqüència d’aquesta decisió 
s’obren tres escenaris possibles: un, que CiU i AUD es posin d’acord a presentar una moció de censura, una possibilitat 
que ens consta que AUD ja ha explorat; dos, que CiP s’acosti a CiU per buscar suports que garanteixin la governabilitat 
del municipi; i tres, que CiP no aconsegueixi aquests suports, cosa que portaria l’equip de govern actual a renunciar 
a l’alcaldia i a la convocatòria d’un ple municipal per elegir un nou alcalde per majoria o per minoria. En el moment 
d’escriure aquestes ratlles no s’ha concretat encara cap d’aquestes tres possibilitats.

Renúncia de la senyora Rosa Maria Prat a la seva acta de regidora
Aquesta renúncia de la regidora d’AUD es va presentar l’u de juny i es justificava per raons personals, i es va fer efectiva 
al ple del 19 de juny. En aquest mateix ple es va informar de la renúncia a ser regidors del senyor Martirià Latorre, el 
senyor Enric Roca i la senyora Assumpta Riera, números 6, 7 i 8 respectivament de la llista d’AUD, i es va comunicar 
que la persona que substituiria l’ex-regidora Rosa Maria Prat seria la senyora Alba Molas, que va prendre possessió del 
càrrec al ple del 10 de juliol.

Aprovat el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2012
El 24 d’abril es va aprovar inicialment el pressupost d’aquest any, que ha entrat en vigor el 10 de juliol amb la seva 
publicació al BOPB. El pressupost es va aprovar amb els vots favorables de CiP i d’AUD i el vot negatiu de CiU i ERC. Cal 
destacar que al debat del ple cap dels dos grups que van votar-hi en contra va fer ús de la paraula per argumentar el 
seu vot negatiu. Posteriorment al ple, ERC va presentar-hi al·legacions.

A continuació us en detallem el resum. Si es compara amb les dades del butlletí 4 es pot comprovar que hi ha hagut 
algun canvi significatiu, fonamentalment la retirada del projecte d’urbanització del sòl urbà consolidat adjacent al PA2 
de Cantonigròs.

NOTÍCIES DESTACADES



Ingressos
1. Operacions no financeres

Operacions corrents

Capítol I Impostos directes 973.700 €

Capítol II Impostos indirectes 49.000 €

Capítol III Taxes i altres ingressos 635.750 €

Capítol IV Transferències corrents 476.320 €

Capítol V Ingressos patrimonials 11.660 €

Operacions de capital

Capítol VI Alineació d’inversions reals 20 €

Capítol VII Transferències de capital 370.300 €

2. Operacions financeres

Capítol VIII Actius financers 20 €

Capítol IX Passius financers 118.800 €

Total ingressos 2.635.570 €

Despeses
1. Operacions no financeres

Operacions corrents

Capítol I Despeses de personal 564.855 €

Capítol II Despeses corrents béns i serveis 945.430 €

Capítol III Despeses financeres 29.020 €

Capítol IV Transferències corrents 134.005 €

Operacions de capital

Capítol VI Inversions reals 843.400 € 20 €

2. Operacions financeres

Capítol IX Passius financers 118.860 €

Total despeses 2.635.570 €

PAVELLÓ I PISCINA

Concessió del bar del pavelló
El 8 de juny la mesa de contractació va resoldre, en adjudi-
cació pública, concedir la gestió del bar del pavelló muni-
cipal a la senyora Magda Miarons Redorta com a aspirant 
més ben puntuada de les quatre propostes que s’hi van 
presentar.

La inauguració del pavelló
Els dies 16 i 17 de juny va tenir lloc la inauguració formal 
del pavelló municipal. Els criteris generals de l’equip de 
govern per portar-la a terme van ser l’austeritat (perquè 
els temps no estan per fer inauguracions fastuoses) i 
també tenir una primera idea de quin és el potencial de 

les nostres entitats per utilitzar el pavelló.  L’organització 
dels actes es va fer d’acord amb les propostes fetes per 
les entitats del municipi que van voler participar-hi; se les 
va convidar totes tres setmanes abans de la data fixada, 
i es van distribuir en dos blocs: dissabte per a activitats a 
desenvolupar sobre el parquet, i diumenge per a les que 
exigien la col·locació del “bateco”, és a dir la superfície 
plastificada que s’utilitza per cobrir i protegir el parquet. 
D’aquesta manera també podíem tenir una idea del que 
representa en temps i despesa passar d’una superfície a 
l’altra, i prendre consciència de les possibles dificultats 
amb què ens trobarem quan s’hagi de combinar activitats 
d’un tipus i de l’altre. Lamentem haver decebut algunes 
persones que ens han manifestat que la inauguració hauria 
d’haver sigut més espectacular i que l’Ajuntament hi hauria 
hagut d’invertir més diners. Pel que fa a l’adquisició de les 
pastes seques en un establiment de fora del municipi, s’ha 
de dir que no va ser una decisió consensuada de l’equip 
de govern.



El parquet del pavelló i l’ús no 
esportiu del pavelló
Al llarg de les cinc setmanes posteriors a la inauguració el 
pavelló ens hem anat formant una idea de les possibilitats 
i les dificultats que presenta aquest nou espai municipal. 
Per a informació de tothom, hem de dir que cobrir la pista 
amb el el recobriment protector anomenat “bateco” re-
presenta 10 hores de feina dels treballadors municipals 
(una mica més de tres hores per a tres persones) i que 
la cinta que s’hi ha de posar per unir les diferents peces 
desenrotllades té un cost lleugerament superior als 150 € 
cada vegada que es col·loquen.

Amb el pavelló acabat d’inaugurar, doncs, ens trobem en 
un dilema sobre l’ús que se’n pot fer a causa del paviment 
de parquet. La despesa que representa cobrir-lo o desco-
brir-lo cada vegada que es passa d’una activitat esportiva 
a una de festiva ens ha portat de moment, de comú acord 
amb la comissió de festes, a reduir-ne l’ús durant la festa 
major. Els balls de nit, a més a més, acompanyats habi-
tualment de servei de bar, poden perjudicar fàcilment el 
parquet amb vessament de líquid, que pot passar per les 
juntures del “bateco” perquè la cinta d’unió s’aixeca de 
seguida amb el fregadís dels peus. Un terra enrajolat no 
presentaria aquest problema, però el pavelló té el terra 
que té; i, almenys de nou en nou, volem mirar de mante-
nir-lo en condicions. Agraïm la vostra comprensió.

L’horari de les piscines
Atenent els problemes econòmics generals i el dèficit ge-
nerat pel funcionament de la piscina municipal, l’equip de 
govern va proposar reduir l’horari d’obertura diària d’una 
hora (mitja hora al matí i mitja hora cap al tard). Aquesta 
decisió no va ser ben acollida per una part dels usuaris, 
que van optar per fer una recollida de signatures per tor-
nar a l’horari dels estius anteriors. L’Ajuntament va valorar 
la proposta, i, després d’analitzar els resultats econòmics 
de les primeres setmanes i d’observar que pràcticament 
es podia assegurar que no hi hauria dèficit, va acordar tor-
nar a l’horari de tancament de les 8 del vespre i mantenir 
el d’obertura a 2/4 d’11. Disculpeu les molèsties.

EDUCACIÓ

Encàrrec de la direcció de la 
llar d’infants a la senyora Olga 
Coromina
Després de cinc anys exercint el càrrec de directora, la sen-
yora Mercè Coll va manifestar el seu desig de mantenir el 
seu lloc de treball deslligat del càrrec. L’equip de govern, a 
instàncies del regidor d’Educació i tenint en compte la si-
tuació econòmica actual (que ha comportat la disminució 

de l’aportació de la Generalitat al finançament de la llar 
d’infants), va considerar que el més oportú i el més eficaç 
des del punt de vista administratiu era mantenir els llocs 
de treball de les persones que ara en gaudeixen i adjudi-
car l’encàrrec de la direcció a algun membre del personal 
actual. També es va considerar que aquesta decisió era 
la més adequada per als infants i les famílies usuàries del 
servei.

És per això que es va demanar a les treballadores de la llar 
d’Infants que diguessin quina d’elles estaria disposada a 
assumir aquest encàrrec de direcció, i d’elles mateixes va 
sortir la iniciativa de proposar a la regidoria el nom de la 
senyora Olga Coromina. Acceptada la proposta, des de la 
regidoria es va demanar a l’aspirant que, com a formalitat 
prèvia a la resolució del seu nomenament, presentés un 
projecte de direcció i una proposta d’horari per al perso-
nal de la llar d’infants. Complert el tràmit, la resolució de 
nomenament es va fer efectiva l’u de juny perquè la nova 
directora pogués rebre els nous infants i començar a pre-
parar el curs vinent.

Aprofitem per agrair des d’aquí la tasca exercida tots 
aquests anys per la senyora Mercè Coll com a directora.

Cinquena edició del premi de 
recerca de batxillerat
El dissabte 30 de juny al migdia es va fer a la sala de 
plens l’acte de lliurament de la cinquena edició del pre-
mi al millor treball de recerca de batxillerat organitzat per 
l’Ajuntament. El treball premiat va ser “Viatge al país de 
Brobdingnac. A la recerca de l’excel·lència”, de l’estudiant 
Ada Colomer Roma de l’Institut Cirviànum de Torelló, que 
el jurat va concedir per unanimitat “per la seva originali-
tat, la seva rigorosa metodologia i la seva cura en l’ús de la 
llengua i la presentació formal”. L’acte va estar presidit per  
l’alcalde, el regidor d’Educació i el vocal del jurat, el senyor 
Abel Rubió. Aquest any s’ha doblat el nombre de partici-
pants respecte a l’edició anterior i s’ha augmentat la do-
tació del premi, sobretot per l’aportació econòmica de les 
empreses Compte SA, Patel SA i Mircar SL, a qui des d’aquí 
volem agrair molt sincerament la seva col·laboració.

Revisió del conveni de l’escola de 
música
A instàncies de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
s’està a punt d’acordar amb l’Ajuntament de Roda de Ter la 
modificació del conveni intermunicipal de l’escola de mú-
sica El Faristol, pactat inicialment l’u de setembre del 2004 
i modificat puntualment el 17 de gener del 2006, que no 
s’havia revisat més des d’aleshores. La revisió actual farà 
que el repartiment de despeses entre tots dos municipis, 
que es fa proporcionalment en funció del cens municipal i 
del nombre d’alumnes matriculats de cada municipi, sigui 
més favorable al nostre Ajuntament, que durant sis anys 



ha carregat un percentatge excessiu sobre el cost. D’acord 
amb la nova modificació, a partir d’ara l’actualització de 
dades serà anual. Aquest conveni no afecta les taxes de 
matrícula ni de mensualitat de l’escola de música, que són 
competència exclusiva de l’Ajuntament de Roda.

CULTURA

Ús de la pista de la Cooperativa 
de l’Esquirol
Entre les diverses irregularitats que ens hem trobat des 
que vam assumir la gestió municipal cal destacar que la 
pista de la Cooperativa de l’Esquirol no disposa de tots els 
permisos necessaris per realitzar-hi activitats públiques. 
Les responsabilitats que se’n deriven per als usuaris i per a 
l’Ajuntament ens ha portat a limitar-ne considerablement 
l’ús i a restringir-lo únicament a la realització d’activitats 
gestionades per entitats municipals inscrites al registre 
municipal d’entitats que estiguin disposades a compar-
tir el risc que assumim des de l’Ajuntament. Lamentem 
els problemes que aquesta decisió ha pogut comportar a 
persones que en volien fer un ús particular i que no se’ls 
ha pogut autoritzar les activitats desitjades. Tot i això, 
fruit del treball de les últimes setmanes, sembla que s’ha 
trobat una via de legalització que ha de permetre l’ús ge-
neralitzat del que pràcticament és l’únic espai públic del 
centre del nucli de l’Esquirol.

Nit de Sant Joan
Aquest any la festa de Sant Joan a l’Esquirol s’ha limitat 
a rebre la flama del Canigó tal com mereix i no hi ha ha-
gut cap festa paral.lela com en anys anteriors. El motiu 
d’aquest canvi és molt senzill: des de la regidoria de Parti-
cipació ciutadana es va demanar a totes les entitats muni-
cipals per la seva predisposició a assumir-ne l’organització, 
i no va haver-ne cap que manifestés interès per organitzar-
la, amb la qual cosa l’equip de govern va entendre que no 
podia imposar-la ni organitzar-la directament.

Segona campanya arqueològica 
al dolmen de Puigsespedres
Per segon any consecutiu s’ha fet una prospecció arqueolò-
gica al dolmen de Puigsespedres, al tram de camí ral d’entre 
l’Esquirol i Cantonigròs, sota la direcció de l’arqueòleg Joel 
Casanova, professor de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i resident al municipi. La campanya ha sigut del 16 
al 22 de juliol, i aquest any ha comptat amb la participa-
ció de cinc alumnes voluntaris de l’Institut Miquel Martí i 
Pol i amb el suport de l’associació de pares d’alumnes de 
l’institut, que n’ha cobert l’assegurança. Els voluntaris han 
rebut el corresponent diploma d’assistència.

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Irregularitats
Durant aquests últims mesos s’han incoat dos nous expe-
dients per al restabliment de la legalitat urbanística i s’han 
aturat les obres de dues indústries del nostre municipi per 
incompliment de la legalitat vigent.

Call de Can Gall i continuació del 
carrer Osona fins al carrer Nou
El POUM preveu el pas d’aquest espai a sol urbà direc-
te, i que per fer-ho es procedeixi a l’expropiació directa 
per part de l’Ajuntament. Això significa que es pagui di-
rectament amb els recursos municipals, és a dir, amb els 
impostos de tots nosaltres. L’equip de govern ha valorat 
la situació, i, com que la considera desproporcionada i in-
justa per a la ciutadania, ho ha posat en coneixement dels 
responsables d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest organisme ha coincidit amb la nostra valoració i 
s’ha acordat proposar una modificació puntual del POUM 
que, tot respectant l’ordenació, reparteixi les càrregues 
d’urbanització entre els propietaris de les parcel·les que 
resultaran beneficiats amb aquesta millora. El procés serà 
llarg i difícilment disposarem d’una contraproposta apro-
vada abans de la primavera del 2013.

Honoraris de la direcció d’obres 
del pavelló (3a fase)
L’Ajuntament continua sense poder pagar els honoraris 
per la direcció de les obres de la tercera fase del pavelló. 
Encara no s’ha trobat solució al problema generat pel fet 
que quan es va adjudicar la primera fase, en les clàusules 
contractuals s’especificava que el pagament de la direcció 
de les obres incloïa les tres fases de construcció, i aquesta 
situació impedeix pagar la direcció de les obres de la ter-
cera i última.

HISENDA

Segueix endavant el procés 
d’actualització del cadastre
Entre l’última setmana d’agost i la primera de setem-
bre, tothom qui sigui propietari d’una casa, un pis, una 
parcel·la, una explotació agropecuària, etc., rebrà una 
notificació del cadastre amb una clau i una contrasenya 
per descarregar-se directament d’internet la valoració 
cadastral de les seves propietats i una simulació amb la 
comparativa del valor de l’IBI (contribució) d’aquest any,  
pagat a primers de maig, amb què s’haurà de pagar l’any 
vinent, calculat a partir d’aquesta nova valoració i del nou 
coeficient aprovat per l’Ajuntament per ple el 10 de ju-
liol passat. Aquesta informació us la podreu descarregar 



des de casa, però si voleu podeu passar per l’Ajuntament 
i des de les nostres oficines us ajudarem a fer-ho. Heu de 
tenir present que aquest sistema només serà vigent du-
rant aproximadament un mes. Amb aquesta informació 
podreu passar per les oficines municipals per rectificar 
errors i demanar aclariments el dilluns, el dimecres i el 
divendres al matí i el dimarts a la tarda, i, preveient que 
les primeres setmanes la demanda d’informació pot ser 
important, us agrairem que prèviament demaneu hora 
per ser atesos amb calma i tranquil·litat.

Rebut pel servei de recollida 
i tractament d’escombraries 
(residus sòlids municipals)
Durant  la revisió del padró d’escombraries de l’any 2011 
es va detectar que ni els solars edificables, ni les cases de 
pagès, ni les vivendes aïllades meritaven per a la prestació 
d’aquest servei, i quan es van presentar les ordenances 
fiscals per a l’any 2012 es va aprovar que tothom qui era 
beneficiat per l’ús d’aquest servei havia de participar en la 
compensació de les despeses. Us ho recordem perquè no 
hi hagi sorpreses quan des de l’Organisme de Gestió Tri-
butària passin els rebuts per al seu cobrament. A la pàgina 
web de l’Ajuntament podeu consultar les taxes aprovades, 
que en el cas de les cases és del 50% de les vivendes urba-
nes i en el cas dels solars no edificats és de 20 € per cada 
500 m2 o fracció.

SANITAT

Horaris dels Centres d’Atenció 
Primària del municipi durant 
l’estiu
L’Esquirol. Horari normal excepte el 3 i el 23 d’agost, que 
estarà tancat al matí, i els dies 13, 16, 17, 20, 21, 24 i 31 
d’agost, que estarà tancat a la tarda.

Cantonigròs. Tancat del 23 de juliol al 3 d’agost i del 13 al 
31 d’agost. Durant aquestes dates el servei es prestarà al 
consultori de l’Esquirol.

Campanya de reforç de la 
recollida selectiva dels residus
Des del mes de gener comptem amb el suport de l’Aina 
Costa, que està contractada dins el programa de plans 
d’ocupació, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, per reforçar la recollida selectiva del residus que 
generem. És per això que durant tota aquesta tempora-
da ha estat visitant tots els habitatges possibles per assa-
bentar o recordar els veïns on cal dipositar cada residu 
generat per poder-lo reciclar posteriorment o per fer-ne 
un tractament adequat. La recollida selectiva dels residus 
suposa un gran benefici per al medi ambient i també per 
a la nostra butxaca.

Control de plagues i d’ocells 
urbans (coloms)
L’Ajuntament realitza cada quatre mesos un control de 
les plagues per mantenir els edificis municipals d’ús pú-
blic nets d’artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la 
transmissió de malalties anomenades zoonosis i garantir 
la salubritat dels llocs i edificis públics. Així mateix, periò-
dicament es fa un control de la població de coloms per 
tal d’evitar o reduir els possibles problemes de salut i les 
molèsties que ocasionen.

Anàlisi de fonts
L’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Di-
putació de Barcelona ens ha lliurat els resultats de les 
anàlisis de les mostres d’aigua preses el 24 d’abril del 
2012, i el resultat és que l’aigua de les fonts de la Parra, 
les Fontiques, la Sanaiada i la Sala no és apta per al con-
sum humà perquè o bé els índexs microbiològics o bé els 
nitrats superen els valors màxims tolerats per la legislació, 
i la font de Cabrera i la de l’Auró subministen aigua sense 
garantia sanitària. Us agrairem que ho tingueu present si 
en sou usuaris habituals.

MEDI AMBIENT

Des de fa molts anys l’Ajuntament té firmat un conveni 
amb la deixalleria de Manlleu que permet que tots els 
ciutadans hi aportin tota mena de residus sense cap cost 
per a l’usuari. Som conscients de la distància, però tam-
bé de la impossibilitat de contruir una deixalleria al nos-
tre municipi. Durant els últims tres mesos, 67 usuaris de 
l’Esquirol han utilitzat aquest servei, que és un 2% dels 
3.693 usuaris totals. És manifest que l’ús que fem del ser-
vei és molt reduït, i per això us animen a fer-lo servir sem-
pre que us sigui possible. Recordeu que a la segona planta 
de l’Ajuntament teniu a la vostra disposició una minideixa-
lleria per a piles i recipients de tòner i tinta d’impressora.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Reunió de constitució del Consell 
Ciutadà
Aquest 26 de juny es van convocar a la constitució del 
Consell Ciutadà trenta entitats o associacions formalment 
registrades al fitxer d’entitats municipals. També es van 
convocar els grups municipals amb representació al con-
sistori. A la reunió hi van assistir representants de divuit 
entitats o associacions. No hi va haver representació dels 
grups municipals, tret del de Cabrerès i Progrés. Van excu-
sar la seva assistència el representant del CDAC i i el de la 
Fundació del Festival de Música de Cantonigròs, i també el 
representant de Convergència i Unió.



A la reunió es va explicar com el Consell Ciutadà forma 
part de les institucions formalitzades al Reglament de Par-
ticipació ciutadana aprovat per ple municipal i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona aquest 20 de 
juny passat.

El regidor de Participació ciutadana va comunicar la mo-
dificació del punt de l’ordre del dia que havia d’elegir tres 
representants per formar una secretaria permanent. La 
raó: no carregar amb més reunions els ciutadans que ja 
havien acceptat la responsabilitat de formar part del Con-
sell. Així, al reglament de funcionament intern del Consell 
es proposa que la secretaria permanent correspongui al 
mateix regidor en allò que té a veure amb les convoca-
tòries i el seguiment de les reunions del Consell Ciutadà. 
Aquest reglament s’haurà d’aprovar a la pròxima reunió 
del Consell. Sempre queda oberta la porta, però, a la pos-
sibilitat que qualsevol membre del Consell pugui formar 
part, juntament amb el regidor, de la secretaria perma-
nent.

El regidor va explicar el funcionament de les reunions or-
dinàries del Consell Ciutadà, remarcant que almenys una 
es constituirà en Consell de pressupostos i ordenances fis-
cals. A tal fi, entre altra documentació es va lliurar als as-
sistents una còpia del pressupost municipal d’aquest any 
2012. El regidor es va comprometre a fer arribar a les en-
titats una còpia de la seva execució abans d’acabar l’any, i 
a convocar la pròxima reunió per parlar dels pressupostos 
del 2013 al novembre del 2012.

El regidor va demanar a les entitats que concretessin qui-
nes de les dades que han facilitat al registre d’entitats 
poden fer-se públiques i facilitar-se a qui les demani per 
relacionar-se entre elles.

A la reunió es va lliurar una proposta de reglament intern 
de funcionament, que s’aprovarà o s’esmenarà a la reunió 
vinent.

SENTÈNCIES JUDICIALS

Durant les últimes setmanes s’han fet públiques les sen-
tències de dos contenciosos que detallem a continuació:

El jutge del jutjat contenciós-administratiu núm. 6 de 
Barcelona, Marcos Marco Abato,  ha dictat la present 
sentència amb relació al recurs contenciós-administratiu 
interposat per V.V.C. contra la resolució d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó per la qual es 
concedeix llicència d’obres a la societat Berna Tèxtil SL per 
executar obres de gran rehabilitació de la nau industrial del 
polígon industrial de Santa Maria de Corcó. La sentència diu 
així: “He de desestimar i desestimo el recurs contenciós-
administratiu interposat per V.V.C. contra la resolució de 
l’alcaldia de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó de 10 
d’agost del 2007 per la qual es concedeix llicència d’obres 
a la societat Berna Tèxtil SL per executar obres de gran 
rehabilitació de la nau industrial del polígon industrial de 
Santa Maria de Corcó, emplaçada a la zona industrial 4, 

pel fet de ser conforme a dret, sense pronunciament en 
costes.”

Sentència del recurs de reposició interposat per A.M.M. 
contra l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó contra el de-
cret núm. 289/2008 de 27 d’octubre del 2008 pel qual es 
van concedir llicències d’obres de construcció amb rela-
ció a dos sòls situats al carrer Pla de Balà i c/ Sant Martí 
situats al polígon d’actuació núm. 2 del nucli de Cantoni-
gròs, i contra el decret núm. 57/2009 on s’acordava orde-
nar al secretari municipal que emetés certificat relatiu als 
extrems sobre els quals ha sol·licitat informació relativa a 
la situació del Polígon d’Actuació núm. 2 de Cantonigròs. 
La sentència, comunicada a l’Ajuntament el dia 12 de juny 
del 2012 diu així: “Resolc: Primer: Desestimar el recurs 
contenciós-administratiu interposat contra l’acte adminis-
tratiu impugnat, que, en conseqüència, es confirma pel 
fet de ser ajustat a dret. Segon: No efectuar condemna 
en costes.”

Resolució de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb en-
trada a l’Ajuntament aquest 27 de juliol, respecte a la de-
núncia presentada per Jordi Albanell Tanganelli en nom i 
representació de l’Associació d’Amics del Cabrerès-Collsa-
cabra contra l’ex-alcalde Pep Mas, per presumptes irregu-
laritats en les obres del pavelló i per un possible perjudici 
patrimonial a l’erari públic per valor de 238.000 euros. Diu 
la resolució que, un cop escoltats en qualitat de testimonis 
Enginyeria d’Excavacions Heribert SL, Arenes i Graves Cas-
tellot SA, i Pep Mas, les úniques irregularitats observades 
són de caràcter administratiu (concessió d’ús d’explosius 
quan havia de fer-ho la delegació del govern, i equivocació 
en la denominació de l’adjudicació), i que de la investiga-
ció es conclou que els fets denunciats no tenen caràcter 
penal, ja que “los trabajos realizados por ambas empresas 
son distintos y complementarios; los trabajos adjudicados 
y pagados fueron efectivamente realizados, contando con 
las certificaciones técnicas  correspondientes, y no se han 
detectado vinculaciones entre el alcalde y las mercantiles 
adjudicatarias”. Per tot això, “procede decretar el archivo 
de las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el 
precepto legal referido. Notifíquese al denunciante”.

INFORMACIONS DIVERSES

Informacions sobre l’escola de 
cara al curs vinent
- Horari: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30

- Dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar:          
2 de novembre* i 7 de desembre* del 2012, i 11 de fe-
brer* i 21 de maig del 2013 (els marcats amb asterisc, 
coincidents amb l’institut de Roda)

- P3: Reunió de pares i mares el dijous 6 de setembre a 
2/4 de 9 del vespre, i jornada de portes obertes l’endemà 
divendres 7 de setembre al matí.



productes químics que n’han malmès la planxa. Aquest 
cas és diferent de l’anterior, perquè va més enllà del que 
es pot qualificar de problemes de convivència ciutadana, i 
des de l’Ajuntament hem posat la denúncia corresponent 
i hem alertat les forces de seguretat. La majoria dels des-
perfectes a vehicles han tingut lloc al carrer del Pont, i és 
per això que sol·licitem la col·laboració dels veïns d’aquest 
carrer tant per aclarir l’autoria dels fets com perquè en 
facin la denúncia a les oficines municipals.

Anunci del primer contenciós que 
es vol presentar contra l’actual 
consistori
L’associació AACC, amb data 12 de juny del 2012, comu-
nica a l’Ajuntament: “En data 30 d’abril de 2012, vàrem 
presentar el requeriment adjunt relatiu a la contractació 
irregular de l’arquitecte i l’aparellador municipals, sense 
que l’alcalde Sebastià Riera Cusí hagi fet cap actuació per 
resoldre els fets denunciats; i no només això, sinó que se-
gueix abonant les factures il·legals que vénen presentant 
els tècnics a l’empara dels contractes manifestament irre-
gulars que hem denunciat. És per aquesta raó que, molt a 
pesar nostre, no ens queda més alternativa que posar els 
fets denunciats en coneixement de la Fiscalia i del Tribunal 
de Cuentas per si poguessin ser constitutius de delicte i 
donar lloc a l’exigència de responsabilitats comptables a 
les autoritats i funcionaris que han tolerat aquesta situa-
ció durant tots aquests anys.”

Des de l’equip de govern (en aquests moments, els tres 
regidors de Cabrerès i Progrés) hem de dir que sóm cons-
cients d’aquesta situació i que la voluntat és afrontar-la 
i buscar-hi solucions. Al pressupost de l’any 2012 s’han 
definit les places corresponents en la plantilla municipal, 
i el 12 de juliol la Junta de Govern va incoar l’expedient 
de definició de les places per poder procedir a la convo-
catòria del concurs i resoldre aquesta irregularitat admis-
trativa que es va generar l’any 1999 i que per altra part 
és habitual a tots els Ajuntaments de menys de 20.000 
habitants. El procés de regularització de les places, doncs, 
està engegat.

Espai del grup municipal 
Agrupació Units per Decidir 
(AUD)

AUD es va constituir el dia 10 d’abril de 2011 per a presen-
tar-se a les eleccions municipals del 22 de maig del mateix 
any al municipi de Santa Maria de Corcó. AUD va néixer 
amb la voluntat de governar l’Ajuntament amb un nou 
estil i des d’una renovada il·lusió per a oferir als veïns el 
protagonisme i la participació que mereixen, i per trencar 
amb els governs encarcarats d’antuvi i allunyats de les de-
mandes de la població. AUD va esdevenir per aportar una 

A l’escola hi ha sabatilles de gimnàstica per aprofitar, usa-
des, que els alumnes deixen quan ja no els van bé. Si al-
guna 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.

Sobre Unnim: el tancament de la 
corresponsalia de Cantonigròs i 
la qüestió de les participacions 
preferents
A finals de juny vam rebre la comunicació d’uns quants 
veïns expressant la seva preocupació per la desaparició 
d’aquest servei. Atenent que des de l’entitat bancària no 
se’ns havia comunicat res formalment, l’Ajuntament es va 
posar en contacte amb el director de l’oficina de l’Esquirol 
i li va lliurar una carta lamentant la pèrdua d’un servei 
tan important per a bona part dels clients de l’entitat que 
viuen al nucli de Cantonigròs. El director de l’oficina va 
traslladar la carta al director de zona i el 12 de juliol es 
va fer una reunió de treball a les dependències munici-
pals de l’Esquirol. La resposta de l’entitat va ser la que era 
d’esperar: que la situació econòmica és greu, que l’entitat 
ha sigut intervinguda i adquirida per una altra i que la de-
cisió està presa. Ens sap greu no haver pogut fer-hi més, 
però és un assumpte que queda fora del nostre abast.

Una notícia una mica més positiva per a les persones que 
tinguin participacions preferents d’aquesta entitat és que, 
segons paraules del director de zona, d’aquí molt pocs 
dies els clients que siguin titulars d’aquest tipus de pro-
ducte financer rebran notícies esperançadores sobre els 
estalvis que ara tenen bloquejats. Per a qualsevol dubte, 
us convidem a sol·licitar més informació a la secretaria 
de l’Ajuntament, o bé a formular directament les vos-
tres reclamacions a Aicec-Adicae (Associació d’usuaris de 
bancs, caixes i assegurances de Catalunya) o a les oficines 
d’informació al consumidor del Consell Comarcal o de la 
Diputació.

Dues qüestions de civisme
Durant les últimes setmanes hem pogut viure directament 
el costum d’un grup considerable d’infants i de joves del 
nucli de l’Esquirol de reunir-se a la plaça dels Esquirols i a 
les escales del darrere de l’Ajuntament, cosa que genera 
problemes entre el veïnat. Som conscients que hi ha falta 
d’espais públics al poble i treballem per mirar de resoldre-
ho, però això no és excusa per no respectar el descans 
dels veïns. Des de l’Ajuntament sol·licitem l’ajuda de to-
thom per solucionar el problema.
Al llarg dels últims mesos uns quants veïns de l’Esquirol 
s’han adreçat a l’Ajuntament per denunciar que alguns ve-
hicles de la seva propietat han sigut ratllats i ruixats amb 



visió innovadora i moderna de la gestió municipal, i per 
poder-ho fer consultant a tothom quan calgui, per millo-
rar l’obra de govern i convertir-la en una tasca col·lectiva 
en interès de tota la comunitat.

AUD en les eleccions del dia 22 de maig va aconseguir un 
èxit sense precedents en la història política municipal. Va 
obtenir tres regidors i va acordar el 10 de juny de 2011 for-
mar un govern de coalició amb Cabrerès i Progrés (CiP). 

AUD es fundà com a agrupació d’electors i no com a partit 
polític. La llista dels seus 14 candidats presentada a les 
eleccions municipals la formen persones provinents de 
pensaments, ideologies, passions i professions dispars. 
Durant aquest curt període de temps d’ençà que es va 
constituir, AUD ha assumit la renuncia del segon i tercer 
regidors electes que formaven part de l’equip de govern. 
En el Butlletí Municipal núm. 4 es van exposar els motius 
de la renuncia del núm. 2 de la llista, el sr. Santi Rosque-
llas: el canvi de residència (Manlleu), la seva major dedi-
cació a la seva professió, i mes responsabilitats familiars. 
Així ho va comunicar el dia 15 de març a l’ajuntament i 
se’n va lamentar. El va substituir en el càrrec el sr. Joan Ca-
llejon veí del municipi i núm. 5 de la llista. Per altre banda, 
en el Ple del dia 21 de juny de 2012 es va donar compte 
de la renuncia, per desavinences amb AUD, de la Sra. Rosa 
Prat, núm. 3 de la llista i la va substituir en el càrrec la sra. 
Alba Molas, veïna del municipi i núm. 9 de la llista. La sra. 
Rosa Prat, per coherència va declinar seguir formant part 
d’AUD.

Durant aquest primer any AUD ha estat en contacte amb 
les diferents entitats, associacions, empreses i veïns del 
municipi i amb ells ha compartit comunicació, col·laboració 
i organització. AUD vol agrair el suport que esta reben de 
tots ells i amb ells vol mantenir aquesta dinàmica tan po-
sitiva per encarar els nous i atractius reptes per el muni-
cipi. Amb tots ells vol intercanviar els millors projectes, 
doncs es la responsabilitat política de AUD. Fins ara, amb 
la voluntat i esforç de tots plegats i després del primer any 
de legislatura, de les 50 propostes del programa electoral 
de AUD ja s’han posat fil a l’agulla a 40 d’elles (projectar 
camp d’herba artificial, embellir els nuclis urbans, reor-
ganitzar l’equip tècnic, concretar normativa per la correc-
te tinença d’animals de companyia, dinamitzar el pavelló 
nou, potenciar les noves tecnologies per el municipi, re-
tallar despeses de gestió a l’ajuntament, fer participar als 
veïns en temes d’interès municipal...). Així cal continuar, 
en benefici de tots els veïns i per a tots els nuclis del muni-
cipi: L’Esquirol/Santa Maria de Corcó, Sant Martí Sescorts, 
Sant Julià de Cabrera i Cantonigròs.

AUD compte amb la valentia i compromís de tots els seus 
membres candidats i es mostra orgullosa de poder comp-
tar per a un càrrec electe en substitució d’un altre i per els 
motius que siguin,  fins l’últim component de la llista. Amb 
ells i durant les reunions programades es comparteixen 
opinions, valoracions, i visions de l’engranatge polític mu-
nicipal i dels millors camins per refermar aquest canvi de 
tarannà en el govern. El suport es constant i permanent 

envers els regidors electes i al seu cap de llista.

El 10 de juliol de 2012, es confirmen els temors anunciats 
durant la legislatura i, Cabrerès i Progrés (CIP) anuncia a 
AUD el seu fracàs per liderar el governar del consistori i 
unilateralment trenca l’acord de govern amb AUD signat 
el 10 de juny de 2011.

 

Agrupació Units per Decidir (AUD)

Espai del grup municipal 
Independents del Collsacabra - 
ERC

En primer lloc volem donar les gràcies a la vintena llarga de 
persones que el passat 14 de juliol van assistir a la trobada 
organitzada per Independents del Collsacabra – ERC, que 
va ajudar-nos a conèixer una mica més com la gent veu la 
política municipal.

En l’escenificació del trencament del pacte de govern 
varem deixar clar que l’Esquirol no es mereix aquest 
fracàs polític. En un primer moment havíem donat 
suport a la majoria democràtica que havia pactat, però la 
impossibilitat d’entrar a l’equip de govern per treballar en 
condicions adients ja va fer-nos adonar de les dificultats 
que hi hauria a l’hora de governar per la manca d’entesa 
entre les diferents parts.

A partir d’ara s’obre un escenari en què és possible 
i necessari qualsevol pacte. Des d’Independents del 
Collsacabra – ERC valorarem molt positivament l’acord 
entre qualsevol de les parts disposada a assumir 
responsabilitats i a treballar pel poble, que intenti donar 
estabilitat en els propers tres anys. Si és així, buscarem 
entrar al govern; sempre i quan se’ns hi vulgui i s’accepti 
el nostre projecte de poble i manera de treballar. Si, per 
contra, veiem que es tracta d’un altre pacte dèbil, en que 
manqui el diàleg, l’entesa i el treball polític, restarem al 
marge, fent una oposició semblant a l’actual.

Qui vulgui treballar pel poble ens tindrà al seu costat. No 
ens fa por donar suport a qualsevol de les altres forces 
polítiques; només exigirem diàleg i que se’ns permeti 
treballar seriosament pel poble que estimem.

Independents del Collsacabra - ERC


