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SALUTACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

Quan els diners de l’Ajuntament són els de tots els veïns i les veïnes d’Osor, la seva
mala o bona gestió repercuteix directament en cadascú de nosaltres. I com ens
afecta? Doncs senzillament, si l’Ajuntament té menys o més diners pot fer menys o
més inversions, i aquestes inversions poden ser des d’arreglar un fanal, canviar una
persiana de l’escola o fer propaganda de la Fira.

I de que depèn de que tinguem més o menys diners? Doncs de molts factors com
poden ser les transferències estatals, el suport de les subvencions fixes de la
Diputació, els diners recaptats a través dels impostos o de la cerca de noves
subvencions... En aquest sentit estem treballant per poder portar aquest tema amb el
màxim rigor i d’aquí el control exhaustiu de les entrades de diners i la cerca incansable
de noves subvencions, com les que han permès la contractació de tres persones pel
manteniment del poble.

Aquest control dels ingressos ha d’anar acompanyat del control de les despeses, que
com ja sabeu s’ha vist agreujat ja que ens els darrers anys hem estat sotmesos a un
pla de sanejament exhaustiu que no ens deixava gaire marge per poder decidir en què
invertíem els diners de cada any.

Però, davant d’aquesta situació de dificultat pressupostària heretada de l’antic govern
de CIU, ens vèiem en l’obligació d’explicar per una qüestió de democràcia,
transparència i perquè al final els diners són de tots i totes, que la situació s’ha
agreujat ja que hem descobert un seguit de deutes que malauradament encara
empitjoren més les arques de l’Ajuntament. Ha estat per nosaltres una nefasta
sorpresa haver-nos trobat un deute provinent del període 2010-2014, amb l’Agència
Tributària per valor de 53.249,01 euros, un altre amb l’SGAE del període 2008-2014
de 3.500 euros i un darrer amb Dipsalut del període 2010-2015 per un import de 949
euros. El deute amb l’Agència Tributària és degut al retorn del famós Pla Zapatero de
2010 que sempre se’ns ha negat i el no pagament de l’IRPF trimestral dels
treballadors i treballadores municipals. El deute amb l’SGAE són vàries factures no
pagades que provenen des de l’any 2008. Aquests temes, després de moltes gestions
i mals de caps estan en vies de solució fent front al pagament del deute, ja que
paral·lelament ens suposava no poder accedir al cobrament de subvencions ja
concedides.

Però, sabeu que significa això pel poble? imagineu-vos que cadascú dels 421
habitants hagi de pagar 137 euros extres d’impostos, ara fem-ho al revés, aquest 137
euros per habitant son els que l’Ajuntament deixarà d’invertir en tots i totes els seus
veïns, imagineu-vos la de coses que es podrien fer.

Se’ns dirà que utilitzem l’Osorenc per fer política, però aquestes dades són reals i
creiem que, al cap i la fi, si es tracta dels diners de tots i totes per què no ho hem de
dir? Per què les hem d’amagar? No serem còmplices d’aquesta situació i si algú té
alguna cosa a dir que ho demostri, nosaltres tenim tota la documentació que la posem
a disponibilitat del tots veïns i veïnes.
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REGIDORIA DE TURISME, CULTURA,
JOVENTUT I ESPORTS

Turisme:
• Fira del Senglar: coordinació i suport

econòmic de la Fira conjuntament amb
l’Associació de Comerciants i Empresaris
d’Osor.

• S’ha organitzat un taller per decorar el poble
amb motiu de la Fira.

• S’han assumit algunes de les despeses de la
Fira amb els diners de les regidores i regidors
d'UFO.

• S’ha començat a executar el projecte de les
rutes a peu començant per la senyalització de
dues de les sis rutes projectades.

Cultura:
• S’han sol·licitat dues subvencions per a la

millora i posada en valor del patrimoni
arquitectònic i històric del municipi.

• S’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació
de Girona per a la realització d’activitats
culturals.

Joventut
• S’ha treballat amb el jovent per a la redacció

d’una normativa d’usos del Club.

REGIDORIA D’URBANISME, GESTIÓ
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

Urbanisme i manteniment:
• Aprovació de l’ordenança reguladora de les

instal·lacions i equipaments municipals.
• Aprovació de la concessió de la gestió del

càmping i piscina.
• Posada en marxa de l’ascensor ubicat en

l’edifici de l’Ajuntament després de molts
anys d’aturada.

• Contractació a través d’una subvenció de
dues persones durant un mes i mig per a
tasques de manteniment forestal i jardineria.

Gestió econòmica:
• S’han hagut de fer nombroses gestions per

fer front als deutes contrets en les legislatures
anteriors amb:

- Agència Tributària, període 2010-2014,
deute de 53.249,01 €.
- SGAE, període 2008-2014, deute de
3.500€.
- Dipsalut, període 2010-2015, deute de
949€.

Medi Ambient:
• Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia

Sostenible.
• Organització d’un taller participatiu per

conèixer i aportar idees per a la reducció de
consums energètics i emissions gasos
contaminants.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT 
I ENSENYAMENT

Salut:
• Aprovació inicial de l’ordenança sobre la

tinença d’animals.
• Realització d’un control sobre l’estat de la

sorrera de l’escola.

Ensenyament:
• Arranjament d’instal·lacions i equipaments de

l’escola: calefacció, persianes i instal·lació
d’un desaigua per evitar l’entrada d’aigua a la
biblioteca.

• Suport econòmic a dues activitats de l’escola:
revista i jornades esportives, amb els diners
de les regidores i regidors d’UFO.

ÀMBITS EN ELS QUE ESTEM TREBALLANT

• Redacció del Pla Local de Joventut, amb
l’objectiu d’oferir al jovent diferents
alternatives d’oci i lleure.

• Elaboració de material informatiu a nivell
turístic on es promocionin els llocs d'interès i
l’oferta comercial.

• Potenciació turística del patrimoni natural i
arquitectònic del municipi a través de la
senyalització de diferents rutes.

• Programació d’activitats culturals per als
mesos de Juliol i Agost.

• Organització de l’aparcament del Verger amb
l’objectiu de millorar la seva accessibilitat i
gaudir del seu valor arquitectònic.

• Redacció d’un Pla d’acció per a la millora de
la gestió de residus, amb els objectius de
sensibilitzar a la població de la importància
de reduir les quantitats de rebuig a través de
l’augment del reciclatge de la matèria
orgànica, paper, plàstic i vidre.

• Redacció d’un nou POUM que garanteixi un
creixement adequat, coherent i sostenible del
nostre poble.
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ESPAI CEDIT AL GRUP MUNICIPAL DE CIU

Benvolguts Osorencs i osorenques, fem una
breu valoració dels dos darrers Plens: Recolzem
els nous adjudicataris de l’explotació dels
equipaments municipals, i els desitgem molta
sort. No obstant estem en desacord al canvi de
rumb del nou govern en la gestió de la rescissió
de l’antiga concessió. La manca de negociació
amb els antics arrendataris comportarà resoldre
un recurs amb cost econòmic al municipi.

A raó de discrepàncies sobre continguts
publicats en mitjans de comunicació locals, hem
entrat una moció per tal de regular-ho i donar el
màxim de transparència i rigor als continguts;
s’ha acordat estudiar-ho conjuntament, i s’obre
per tant, una nova formula de treball per
consens, que creiem pot donar bons resultats.

Hem donat també suport a d'altres mocions que
genèricament se solen aplicar al món municipal,
com l’actualització d'ordenances per tinença
d’animals, obertura dels patis escolars, etc.

L'Ajuntament s'ha adherit al Pacte d'Alcaldes
PAES amb programes específics al nostre
municipi per la reducció d'emissions d'efecte
hivernacle. Es del tot necessari, i l'Ajuntament
ha de donar exemple en ser eficients i
energèticament sostenibles, també en el
compliment de tots els decrets vinculats, com el
de la contaminació lumínica. Osor ha de ser
necessàriament sensible al tema, donada la
privilegiada situació geogràfica i nivell de
protecció del seu entorn; serem especialment
exigents en l’enllumenat i reciclatge.

Ens hem abstingut respecte del projecte Vall
Mil·lenària de posada en valor del patrimoni
arquitectònic-turístic d'Osor; no per estar en
desacord amb la iniciativa, dons el nostre
programa també ho contemplava, però veiem un
greu desajust en les seves prioritats, on una part
important de la despesa va destinada a la
redacció de projectes sense garanties
d’execució i càlcul del cost real. Hi ha prioritats
molt més importants, com la reparació de
monuments amb greus patologies i la
pavimentació de voreres.

XIII FIRA DEL SENGLAR

Fa pocs que es va dur a terme la Fira del
Senglar, l’esdeveniment de promoció turística,
econòmica i cultural més important del nostre
poble. Per part de l’Ajuntament, la valoració que
fem de l’edició d’enguany és molt positiva,
destacant la qualitat i varietat de la programació,
amb activitats des de les 10 del matí fins a les
18:30 hores que van fer, que conjuntament amb
una gran difusió a través de diferents mitjans,
l’afluència d’aquest any de gent fos molt més
elevada que en edicions anteriors.

Però parlar de la Fira és parlar de totes aquelles
persones que de manera altruista i voluntària
han dedicat temps i esforç per fer la possible, i
cal reconèixer-ho i agrair-ho, ja que amb el seu
esforç i dedicació contribueixen al
desenvolupament d’Osor, doncs estem
convençuts que la Fira beneficia al conjunt de
tots els osorencs i osorenques.

L’Ajuntament aquest any ha fet una aposta forta
per la Fira assumint la coordinació des de l’àrea
de turisme i cultura, doncs era imprescindible
que l’equip de govern fos present de manera
activa en l’esdeveniment de promoció més
important que es dur a terme a Osor.
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CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT:

Oficines:dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 13:3 0 h
- Tf: 972 446 000
- 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.catPàgina web: www.osor.catPàgina web: www.osor.catPàgina web: www.osor.cat

Ajuntament_osor

Ajuntament d’Osor

AGENDA D’ACTIVITATS:

AGRAÏMEMTS

• Cavalcada de Reis: Comissió de Festes i Coral d’Osor.
• Fira del Senglar: voluntaris i voluntàries de tràfic, membres de la Junta, la Coral d’Osor, les àvies que fan

possible els tastets, els caçadors pel seu espai, artistes per la seva exposició, la Farners Gestí i la Marta
Culla per la creació del Capgròs Barrina, comerciants i empresaris que participen de l’organització, Fèlix
Bruguera per la visita guiada, Joan Cantal per la trobada de clàssics.....

• Ball del Ciri: Als balladors i les balladores i l’Anna Crous, per donar a conèixer les nostres tradicions en
uns altres municipis.

23 d’abril

Viu el Sant Jordi a Osor

Hora: a partir de les
10h

Organitza: AFA de l’es-
cola La Vall

23 d’abril

Partit de futbol

U.E. Osor–A.E. La Canya

Hora: 16 h

1 de maig

Ball del Ciri

Lloc: Sant Feliu de 

Buixalleu

5 de maig

Partit de futbol

U.E. Osor–C.D. Bescanó

Hora: 16 h


