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SALUTACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

Benvolguts i benvolgudes veïns i veïnes d’Osor, ens adrecem a vosaltres des de 
l’equip de govern format pels regidors i regidores escollits en les darreres eleccions i 
per totes les persones que es presentaren en la llista electoral d’UFO. En aquest 
primer número volem donar a conèixer l’estat amb el que ens hem trobat l’Ajuntament, 
així com, les accions realitzades i les previstes.

Han passat gairebé cinc mesos d’ençà que entràrem a ocupar l’alcaldia d’Osor i la 
conseqüent assumpció de la seva gestió. Al llarg d’aquest cinc mesos hem estat 
aprenent i coneixent el funcionament de l’ajuntament, tot i que encara ens queda molt 
per aprendre, ha arribat el moment de fer un primer balanç de l’estat amb el que ens 
l’hem trobat. 

Volem fer una valoració el màxim d’objectiva possible i també volem deixar clar, que 
els únics responsables de la situació en la que es troba l’ajuntament en l’actualitat és 
l’equip de govern anterior.

Començarem la nostra radiografia sobre la situació de l’Ajuntament a partir de l’anàlisi 
de la situació econòmica, doncs crèiem que és un dels pilars bàsics del funcionament 
de qualsevol institució. La situació econòmica en la que ens trobem podríem definir-la 
d’ofec, derivada de les dures condicions que ens obliga el Pla de Sanejament que es 
va veure obligat a redactar l’anterior equip de govern per poder demanar crèdit per fer 
front a l’endeutament produït per una mala gestió econòmica. Un exemple clar 
d’aquesta mala gestió, és el retorn de les subvencions dels coneguts “Plans Zapatero”
per l’incompliment dels terminis de justificació. És cert que hi ha diners als bancs, però 
no els podem utilitzar ja que han de servir per poder fer front a un deute viu de 
195.000 €. Aquesta mala gestió econòmica té conseqüències directes sobre la 
ciutadania, ja que ens ha sotmès a un pla de sanejament que no ens deixa marge de 
maniobra en l’elaboració dels pressupostos del proper any i per tant, l’austeritat dels 
darrers anys de cares al 2016 continuarà (informació extreta de l’auditoria realitzada 
per la consultoria Faura Casas l’any 2012).

Juntament amb la nefasta gestió econòmica i directament relacionat, ens trobem amb 
un important desgavell en la gestió administrativa, un clar exemple és la troballa d’un 
armari i l’arxiu de l’Ajuntament amb centenars de cartes, certificats i requeriments 
d’altres administracions per obrir del període 2000-2010, la qual cosa ens està obligant 
a dedicar grans esforços a ordenar i posar al dia tota una sèrie de qüestions bàsiques 
per a la bona gestió d’un ajuntament. Aquesta situació ens ha suposat una dedicació
extra que no ens ha permès en alguns casos començar a desplegar el nostre projecte 
de govern. 

Malgrat aquesta situació, no ens arronsem, és un gran repte per tot el nostre grup 
desenvolupar el nostre programa electoral, i no ho volem fer sols, ho volem fer amb 
tots i cadascun de vosaltres, veïns i veïnes d’Osor que teniu ganes de treballar, 
proposar i suggerir. Les portes de l’Ajuntament són obertes i ens podeu venir a veure, i 
sinó ho feu nosaltres ho farem, ja que ens interessa saber les vostres opinions, 
propostes, crítiques... perquè junts ho aconseguirem.
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REGIDORIA DE TURISME, CULTURA, 
JOVENTUT I ESPORTS

Aquesta regidoria té com a objectiu dinamitzar 
el poble a nivell turístic i comercial, promovent 
activitats culturals, esportives i específiques per 
a joves. En aquests primers cinc mesos s’ha 
treballat amb les associacions que promouen la 
la dinamització esportiva i cultural del poble amb 
dos propòsits: agraïr  la tasca que estan fent al 
municipi i en segon lloc per donar-los suport des 
de l’Ajuntament.

Turisme:
• S’està treballant amb l’Associació de 
Comerciants en noves propostes per la Fira del 
Senglar, participant activament en l’organització
de la propera edició que es celebrarà el 
diumenge 10 d’abril.
• Recuperació de Les Fonts: S’han pagat les 
despeses de material des de l’Ajuntament i dels 
diners cobrats pels regidors d’UFO de l’antiga 
legislatura.  Aquest material ha estat utilitzat per 
les reformes de les 12 fonts que s’han recuperat 
amb el treball voluntari de moltes persones del 
poble. Es continuarà treballant en la senya-
lització de totes les fonts recuperades.
• Es decorarà el poble en motiu de les 
celebracions nadalenques amb la realització
d’un taller obert a la ciutadania i la compra de 
material.

Cultura:
• Organització de la revetlla de Sant Joan, 
baixant a buscar la flama del Canigó a la Cellera 
per acabar amb un sopar popular.
• Treball amb l’Associació LasLoLas per  
explorar les possibilitats de la dansa aèria i 
aportar valor cultural al municipi.
• Organització del Cinema a la fresca conjunta-
ment amb l’Associació de Joves.
• Festa del Terç: Suport a la Comissió de Festes 
tant en l’organització com en la part econòmica. 
• S’està treballant en la redacció d’un reglament 
d’usos de la sala i dels equipaments municipals
• S’està treballant en el disseny d’una visita 
teatralitzada per Osor.

Joventut
• Suport a l’Associació de Joves en les gestions 
necessàries per a la renovació de la Junta 
Directiva.
• Club: Suport en la definició d’usos de l’espai i 
arranjament del pany de la porta d’entrada. Es 
restaurarà la barana d’accés al Club.

Esports
• Marcatge rutes a peu: S’ha definit un projecte 
de sis rutes circulars a peu al voltant del poble 
amb el Consell Comarcal. 
• S’ha portat a terme el canvi de les cistelles i 
porteries de la pista poliesportiva.
• UE Osor: S'ha tramitat una ajuda per restaurar 
els vestidors del camp de futbol, pendent de 
resoldre.

REGIDORIA D’URBANISME, GESTIÓ
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

Aquesta regidoria té com a objectiu el 
creixement sostenible d’Osor, una acurada 
gestió econòmica i la protecció del medi 
ambient.

Urbanisme i manteniment:
• Jornada de treball voluntari: participació directa 
en les tasques de neteja i assumpció de les 
despeses.
• Planificació de les tasques de manteniment del 
poble.
• Arranjament del recinte del cementiri.
• Control de l’estat de l’aigua de la piscina.
• Inventari i marcatge del material de la Sala.
• Compra d’un nou vehicle per a l’Ajuntament.
• Licitació de la gestió dels serveis de bar, 
piscina i càmping.
• Redefinició i execució del projecte d’obres 
d’enllumenat carrer Major. 
• Obres restauració Pont Medieval 
• S’està treballant en la modificació del POUM, 
després que la Comissió d’Urbanisme de la 
Generalitat no aprovés l'anterior proposta.

Gestió econòmica:
• Revisió de les despeses ordinàries i canvi en 
aquells subministraments de serveis que resul-
taven excessivament cars per a les arques 
municipals.
• Assumpció de despeses amb els diners 
cobrats pels regidors d’UFO de l’antiga legisla-
tura per la manca de pressupost.

Medi ambient
• S’està treballant en el disseny d’una campanya 
de sensibilització dirigida a tota la ciutadania 
que ens permeti millorar els nostres hàbits de 
reciclatge, disminuint la quantitat d’escombraries 
que van a parar al contenidor del rebuig.
• Aprovació del projecte de franjes de protecció
contra incendis.
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REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT 
I ENSENYAMENT

Aquesta regidoria té com a objectiu garantir el 
benestar de totes les persones d’Osor, i al llarg 
d’aquests cinc mesos s’ha estat treballant en els 
àmbits de serveis socials, salut i ensenyament:

Serveis Socials:
• Subvencions: Tramitació de dues subvencions 
del programa Formació i Treball del SOC, de les 
quals una ha estat concedida i l’altra està
pendent de resoldre. Amb la subvenció
concedida es podran contractar dues persones 
en situació d’atur de llarga durada durant un 
mes i mig per a la realització de tasques 
forestals, de manteniment i jardineria.
• Crisis dels refugiats: participació en la 
coordinació a nivell provincial, aportació d’una 
quantitat econòmica segons acord polític de tota 
la província i organització d’una xerrada 
informativa.
• Atenció a totes les persones que s’han adreçat 
a l’ajuntament per alguna qüestió social.

Salut:
• S’ha gestionat que un cop al mes en el 
consultori mèdic d’Osor es puguin fer 
analítiques, evitant desplaçaments a Anglès i/o 
la Cellera.
• S’ha millorat la connexió a Internet del 
consultori mèdic, facilitant la feina als 
professionals i millorant el servei als ciutadans.
• S’està treballant en una normativa per a la 
tinença responsable d’animals.

Ensenyament:
• Arranjament de l’escola: S’han iniciat les 
millores en la infraestructura de l’escola 
(fluorescents, canvis de persianes) 
• Activitats educatives: S’han proposat activitats 
educatives per a la celebració del Nadal i del 
Dia Escolar de la No-violència i la Pau.
• Pati obert: S’està treballant per poder utilitzar 
el pati de l’escola com a un espai públic fora de 
l’horari escolar.

Aquestes accions han estat possible a través de 
la coordinació i creació de canals de 
comunicació estables amb els responsables de 
les diferents administracions: Serveis Socials 
del Consell Comarcal, CAP d’Anglès i Direcció
de l’escola La Vall.
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COMUNICACIÓ

Hem creat un grup de treball encarregat dels 
temes de comunicació de l’Ajuntament, ja que 
considerem prioritari la comunicació entre el 
ciutadà i l’administració. En aquest sentit, s’han 
fet les següents accions:

• Renovació la pàgina web de l’Ajuntament.
• Creació de perfils en les xarxes socials. 
Facebook i Instagram.
• Creació d’un grup de Whatsapp: Ajuntament 
Info.
• Augment de l’horari d’atenció al públic de les 
oficines municipals.

ESPAI CEDIT AL GRUP MUNICIPAL DE CIU

Benvolguts Osorencs i Osorenques, han passat 
cinc mesos de les eleccions municipals, poc per 
fer valoracions de la feina feta; les dinàmiques 
municipals venen condicionades per les 
previsions d’un any per altre, parlem dels temes 
que no són del dia a dia, com els dos projectes 
que aquests darrers dies heu vist començar al 
poble; l’enllumenat del C/ Major i la consolidació
del Pont Vell, ambdós projectes aprovats en 
govern de CiU i que desitgem que l’actual 
cartipàs en faci una bona gestió i organització
dels treballs. Tant mateix la nostra tasca no és 
de contemplació de les obres, i car que la gestió
no ens correspon, si que estem molt atents que 
aquestes es facin amb la seguretat que 
requereix. 

Donem molta importància a la seguretat 
ciutadana i en aquest sentit ja hem demanat que 
es prenguin mesures per evitar l’accés a les 
obres de l’edifici del C/ Catalunya 6; varem 
entrar també una moció en resposta a la 
reforma inadequada de la placeta del Molí, 
exigint la senyalització (que si es va fer), i la 
supressió de barreres arquitectòniques, 
extensible a la resta d’infraestructures deficients 
del poble, proposta que ens va ser desestimada 
en el Ple. 

Però convençuts que poc a poc anirem sumant 
sinergies amb l’equip de govern, estem 
treballant en noves activitats a l’escola La Vall, 
Fira del Senglar i la conveniència d’una 
assegurança que cobreixi als molts voluntaris 
d’Osor en cas d’accident, entre d’altres.
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AGRAÏMEMTS

Volem destacar i fer una especial menció a totes 
aquelles persones que de manera altruista i 
voluntària han dedicat temps i esforç a la millora 
del poble d’Osor. Amb el vostre treball esteu 
construint un Osor millor:

• Recuperació de les fonts: Rafel Ortíz, Josep 
Casassas, Marçal Rocasalva, Josep Masó, 
Carlos Pérez, Jordi Trias, Joan Quer, Lluís Quer 
Construccions Crous Farrarons i Excavacions 
Pagès.
• Jornada de neteja: tots els veïns i veïnes
• Festa del Terç: Comissió de festes i Joves
• Ball del Ciri: Anna Crous
• Web: Justí Martínez
• Xarxes Socials: Marta Culla
• Cessió espais: Lluís Civit, Josep Casassas
• Pintura i arranjament del Casal d’Avis: Albert   
López, Jordi Trias i Pau Trias.
• Arranjament escola: AFA i famílies d’alumnes
• Neteja i marcatge de camins: Francisco de 
Tierra

CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT: 

Oficines:Dilluns, dimarts, dimecres 
i divendres de 8 a 13:30 h
- Tf:  972 466 000
- ae: ajuntament@osor.cat

Alcaldia: Tots els dies de 18:30 a 
20:30 h i hores a concertar
- ae: alcaldia@osor.cat

Regidories: Hores a concertar
- ae: turismecultura@osor.cat

hisendaurbanism@osor.cat
socialensenyament@osor.cat

Pàgina web: www.osor.cat

Ajuntament_osor

Ajuntament d’Osor

28 de novembre

Taller d’ornaments 
nadalencs

5 de desembre

Anem a portar el
pessebre

6 de desembre

El Tió arriba a Osor
13 de desembre

Osor amb la Marató
de TV3 

18 de desembre

Pastorets de 
l’escola la Vall

19 de desembre

Fem el pessebre
24 de desembre

Festa popular de 
Nadal

5 de gener

Cavalcada de Reis

AGENDA D’ACTIVITATS:


