Butlletí
Municipal
Desembre 2016

L’OSORENC

SALUTACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN
Mes de desembre i per tant toca fer valoració dels aspectes més rellevants de l’àmbit
municipal d’aquest any. El 2016 ha estat un any on s’han hagut de prendre moltes
decisions rellevants en el nostre dia a dia, actualitzant i reglamentant moltes situacions
que malauradament no ho estaven o que generaven problemàtiques de convivència,
un clar exemple ha estat l’aprovació de la normativa sobre tinença d’animals o la
reglamentació de les zones d’aparcament. Sabem que prendre aquestes decisions no
és gens fàcil ja que no tothom pot estar d’acord, per això sempre s’ha buscat el
consens entre els veïns i les veïnes per copsar la voluntat de la majoria. El que tenim
clar és que no podem mirar cap a l’altra banda i no afrontar els problemes, prendre
decisions és governar.
Les accions de gestió com les anteriorment esmentades no tindrien sentit si no van
acompanyades d’accions que millorin les condicions de vida de la població i que facin
que la gent es senti còmode i gaudeixi de viure a Osor. És per això que al llarg de
l’any s’han programat diferents activitats culturals entre les que destaquem les
programacions de Viu l’estiu a Osor o Viu el Nadal a Osor, les diferents caminades i
sense oblidar que per primera vegada l’Ajuntament, a través de la regidoria de Cultura
s’ha involucrat directament en l’organització de la Fira del Senglar.
A nivell social s’han cercat subvencions que han permès la contractació de tres
persones en situació de vulnerabilitat, organitzar un cicle de xerrades sobre salut i una
altra sobre educació dirigit a famílies amb infants i s’ha dona resposta en la mesura
que el pressupost ho permet a les demandes de manteniment i millora de l’escola.
Tenim grans reptes com fer sostenibles la gestió dels residus o de l’abastament
d’aigua, ja que actualment són serveis deficitaris i això vol dir que l’ajuntament amb els
diners de tots i totes ha d’eixugar aquest deute i deixar de fer altres coses. Com ho
podem fer? Pel que fa als residus conscienciant-nos de la importància de reciclar, tan
pel benefici medi ambiental com per la conseqüència econòmica que té no fer-ho.
Malauradament també s’hauran d’adequar els impostos ja que l'oblit i la inacció en
aquest tema durant molt anys ens ha portat a tenir un dels preus més baixos de
recollida de residus o d’abastament de l'aigua de la comarca que fan que aquests
serveis siguin deficitaris, una regulació al llarg dels anys no ens hagués portat a
aquesta situació.
Posar Osor en el mapa i promocionar-lo està sent i serà un altre dels reptes i línies de
treball del 2017, hem iniciat ja la feina marcant la ruta de les fonts, ja tenim fet un
projecte de senyalització de sis rutes a peu al voltant d’Osor però necessitem el
finançament, s’han editat nous tríptics informatius i de promoció del municipi, es farà
una primera intervenció en la Torre de Recs i es participa del projecte de la marca
Guilleries i de la creació d’una ruta per la riera d’Osor.
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Per concloure us volem desitjar des de l'equip de govern unes bones
festes i un bon any nou, els nostres més sincers desitjos per a tots
els osorencs i les osorenques.

Bon Nadal i Bon Any Nou!
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REGIDORIA
DE
TURISME,
JOVENTUT I ESPORTS

CULTURA,
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Esports
• Suport al Rally Legend-Les Corbes
• Suport a la Copa Catalana de descens

Turisme:
• Disseny i edició d’un tríptic informatiu sobre
els llocs d’interès del municipi i rodalies.*
• Participació en la Fira de Les Guilleries de
Sant Hilari promocionant el poble.
• Participació en el Consorci del Ter en la
redacció d’una ruta per la riera d’Osor.

Arribada de la prova de descens
REGIDORIA
D’URBANISME,
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

Parada de l’Ajuntament a la Fira de
Les Guilleries

Cultura:
• Organització de la programació Viu el Nadal
a Osor en col·laboració amb entitats i
persones del poble.*
• Disseny i edició d’un tríptic informatiu sobre el
Ball del Ciri. *

GESTIÓ

Urbanisme i manteniment:
• Sol·licitud d’una subvenció pel projecte de
millora del cementiri
Gestió econòmica:
• Treballs de redacció del pressupost 2017
• Estudi sobre els impostos dels serveis
municipals
Medi Ambient:
• Organització de la campanya sobre reciclatge
amb set tallers oberts a la població en
general i a col·lectius específics: comerciants,
gent gran i escola.

Taller d’ornaments de Nadal

Taller sobre reciclatge a la Sala

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT
I ENSENYAMENT

Anem a buscar el Tió

* Les despeses derivades d’aquestes activitats
han estat sufragades amb els diners cobrats
pels regidors i regidores del grup UFO.

Salut:
• Programació del cicle de xerrades sobre salut
mitjançant una subvenció.
Ensenyament:
• Organització del cicle de xerrades de l’Escola
de Mares i Pares mitjançant una subvenció.
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ÀMBITS EN ELS QUE ESTEM TREBALLANT
• Senyalització de les zones on està permès
l’aparcament.
• Adequació de la velocitat del carrer Major per
fer-lo més segur a través de la instal·lació de
sistemes de reducció de la velocitat.
• Cerca de nous espais destinats a
l’aparcament de cotxes.
• Potenciació turística del patrimoni natural i
arquitectònic del municipi a través de la
senyalització de diferents rutes.
• Redacció d’un nou POUM que garanteixi un
creixement adequat, coherent i sostenible del
nostre poble.
• Contractació d’una nova persona per realitzar
les funcions d’agutzil.
• Treballs per a la millora de la gestió integral
dels residus en el municipi.

RECORDATORI
DE
D’APARCAMENTS

LA

NORMATIVA

Carrer Major
• No es pot aparcar en tot el carrer.
Casc Antic:
• Només està permès l’aparcament als
residents des de les 20 h. del vespre a les 8
h. del matí.
• Senyalització vertical on s’informa de l’horari
les restriccions.
Plaça dels Països Catalans:
• No es pot aparcar en totes les cantonades de
la Plaça
• No es pot aparcar a cap costat de l’inici del
carrer (venint per la carretera del Coll)
Carrer Països Catalans:
• En tot el carrer s’ha d’aparcar al costat de la
vorera ampla, mig cotxe sobre la vorera, mig
cotxe al carrer.
• No es pot aparcar sobre dels hidrants
(marcats a terra amb pintura vermella).
• No es pot aparcar a prop de les corbes.
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ESPAI CEDIT AL GRUP MUNICIPAL DE CIU
Benvolguts veïns, un any més ens trobem per
desitjar-vos unes bones Festes de Nadal. El
nostre primer desig és que gaudiu i participeu de
totes les activitats organitzades des de les
diferents associacions del poble. No oblideu
també, que l'esperit del Nadal també és de
solidaritat i donació envers de les persones o
famílies necessitades.
Esperem que aquest nou any, sigui rodó per
tots, també pels grans reptes que haurem d’
afrontar com a país i que no tenim cap dubte
que aquest 2017 serà clau per consolidar les
legítimes aspiracions de la majoria de catalans.
També esperem més diàleg i consens per part
de l'equip de govern, un bé actualment força
escàs. Tenir majoria absoluta, no vol dir poder
prescindir dels altres; no oblidem que s'han
tombat mocions del nostre grup, tant cabdals i
d'obligat compliment com el de l'accessibilitat a
la via pública, o s'ha marginat la nostra proposta
per un Decàleg de Bones Pràctiques en la
Comunicació Local. Manca de consens i diàleg
també ens porta ara a preparar un recurs de
reposició al PAES (Pacte d'Alcaldes) per la
protecció del Medi Ambient, per dues mesures
que es preveuen aplicar a Osor i que es pretén
apujar els impostos d'IBI i de vehicles per
compensar les bonificacions als que instal·lin
climatització sostenible a les seves llars o la
compra de vehicles híbrids o elèctrics; creiem
que són mesures que no es poden
col·lectivitzar, han de ser personals i a fons
perdut.
No cal dir que nosaltres si que hem recolzat
moltes de les propostes presentades per l'equip
de govern, que estaven en el nostre programa, o
hem cregut bones per el poble, un fet que a la
inversa no s'acaba de concretar.
Bones festes a tots i totes.
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AGRAÏMENTS
• Castanyada i arranjament del menjador de l’escola: AFA La Vall.
• Activitats de Nadal: voluntaris i voluntàries, Associació de Comerciants i Comissió
de Festes.
• La Marató de TV3: Casal d’Avis.
AGENDA D’ACTIVITATS:

16 de desembre
Pastorets de l’escola
La Vall
20 hores

17 de desembre
U.E. Osor-CF Cellera
16 hores

24 de desembre
Festa popular de
Nadal
Al llarg del matí

Festa de la Castanyada

Voluntari decorant el poble

17 de desembre
Anem a portar el
pessebre
10 hores

18 de desembre
Obra de teatre
El crèdit
17 hores

24 de desembre
Missa del Gall i
concert de la Coral
Rosó
20.30 hores

5 de gener
Cavalcada de Reis
18 hores

CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT:
Oficines:dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 13:30 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.cat
Ajuntament d’Osor
Ajuntament_osor

