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Després de gaire bé dos anys de la nostra entrada al govern municipal, és ara quan podem 

afirmar que tenim la possibilitat de començar a treballar i materialitzar moltes de les nostres 

propostes. Com hem anat explicant en números anteriors d’aquest butlletí municipal, 

aquests dos primers anys de mandat hem hagut de dedicar molts esforços i concentrar la 

nostra feina en posar ordre, regularitzar i actualitzar diferents temes i àmbits de la gestió 

municipal que no ho estaven. Alguns exemples d’aquest ordenament han estat les 

aprovacions de les ordenances d’usos dels equipaments i materials municipals, els 

aparcaments o la normativa de trànsit. 

Pensem i estem convençuts, que aquesta tasca de posar ordre, era necessària per millorar 

la convivència en el poble, respectar i ser respectats, saber quins drets i quines obligacions 

tenim com a ciutadans i amb la certesa que si a la resta de pobles i ciutats les tenen serà 

per alguna raó, o Osor és diferent i no li calen? 

A aquesta feina d’ordenament cal sumar-hi un altre gran esforç, esbrinar i eixugar els deutes 

contrets per l’Ajuntament d’Osor amb unes altres administracions, com els 53.249 euros 

amb Hisenda, els cànons endarrerits no pagats a l’Agència Catalana de l’Aigua que ens 

bloquejaven subvencions, el deute amb la SGAE..... Igual que en el punt anterior era bàsic 

saber en quin estat econòmic ens trobàvem i saber quins deutes hi havien, ja que sinó era 

impossible poder planificar i projectar els pressupostos municipals de manera viable i real. 

Un altre tema pendent que hem hagut de fer front ha estat la situació judicial derivada de la 

rescissió del contracte amb Cor de Guilleries que s’ha resolt a través de l’acord de 

pagament de 31.500 euros per part de l’Ajuntament a Cor de Guilleries. Aquesta situació ve 

derivada del mutu acord pres entre l’antic equip de govern i Cor de Guilleries per a la 

rescissió del contracte entre les dues parts. Un acord negligent i derivat d’una nefasta gestió 

i, no ho diem nosaltres, sinó que la pròpia secretaria de la corporació els hi va fer saber als 

regidors de PDeCat en el Ple Municipal celebrat el  8 de març. 

Com podreu entendre la feina i la dedicació per posar al dia l’Ajuntament en tots aquests 

àmbits no ha estat fàcil i no es pot pretendre fer en dos anys el que no s’ha fet en trenta. 

Tampoc compartim que l’oposició s’atribueixi tots els nous projectes que engeguem, ja que 

sinó ens preguntem, per què no els van fer durant els trenta anys anteriors que van 

governar? 

No obstant això no hem deixat de treballar en les nostres prioritats com la promoció del 

poble, el suport a l’escola o oferir diferents activitats als habitants d’Osor. Els primers 

resultats ja els podem tocar, nous tríptics informatius, rutes senyalitzades, una Fira del 

Senglar amb més activitats, treballs a la Torre de Recs per fer-la visitable, millores a 

l’escola, inici d’activitats programades per a joves.... i projectes de futur que ja estan en 

marxa, com la reforma del cementiri, la legalització de les captacions d’aigua, noves rutes... 

Convidem un cop més a tots els habitants d’Osor a assistir als Plens i  a consultar les actes 

del plens per poder comprovar el que diem, i a tots i totes aquells que vulguin treballar pel 

poble, a col·laborar i participar de manera altruista amb les diferents iniciatives i entitats del 

poble, que fa anys que s’hi dediquen amb gran esforç i compromís.  
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No podríem començar aquesta nova edició de l’Osorenc sense fer un especial 

reconeixement i felicitant l’èxit assolit per la Unió Esportiva Osor. Un exemple clar 

que la constància en el treball dona resultats positius. FELICITATS CAMPIONS!!! 
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DESTACATS: 

 

Camí de la riera d’Osor 

S’ha senyalitzat la primera 

de les sis rutes a peu que 

tenen el seu punt de partida 

el nucli d’Osor. La primera 

d’aquestes rutes, segueix la 

riera d’Osor pel tram més 

proper al poble. És un 

itinerari planer de 2,1 km 

que ofereix l’oportunitat de 

conèixer gran varietat de 

flora i fauna de ribera, així 

com gaudir d’un paisatge 

meravellós de natura. 

Queda pendent habilitar la 

passera del Molí d’en Serra. 

Ruta Osor – Sant Hilari  

El Consorci del Ter ha projectat la 

senyalització d'una ruta a peu entre Osor i Sant 

Hilari, seguint la riera. S'han començat els 

treballs de neteja i retirada de deixalles al 

voltant d'Osor, posteriorment es començarà la 

senyalització. El primer tram que es 

senyalitzarà serà des d'Osor al Gorg de l'Olla. 

Torre de Recs 

A principis d’any es va dur a 

terme la primera fase de la 

intervenció en aquest 

monument i actualment s’ha 

aconseguit una subvenció 

de 22.000 euros per al 

finançament de la segona 

fase. Un cop finalitzada tota 

la intervenció, que consta 

de tres fases, la Torre de 

Recs serà visitable en la 

seva totalitat, destacant el 

mirador a la part superior.  

Escola La Vall 

A través de la sol·licitud de diferents subvencions s’han dut a terme 

diverses actuacions de millora a l’escola, destacant el canvi de tots els 

fluorescents, la construcció d’una rampa per a persones amb mobilitat 

reduïda i les obres d’arranjament i consolidació del mur perimetral. 

Paral·lelament es continua treballant en un projecte de millora de la resta 

d’instal·lacions de l’escola. 

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT 

I ENSENYAMENT 

 

Benestar social 

• S’està treballant per aconseguir recursos que 

ajudin a acompanyar en el seu dia a dia a les 

persones més grans del poble. 

 

Salut: 

• S’ha demanat una subvenció per a la compra 

de material per al consultori mèdic. 

 

Ensenyament: 

• S’ha donat suport econòmic a dues activitats 

de l’escola: revista i jornades esportives.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cementiri 

Redacció del projecte de millora del cementiri 

un cop atorgada la subvenció que el finançarà. 

Aquesta actuació suposarà una rehabilitació 

integral de tot l’espai del cementiri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Treballs de millora a l’escola 

 

* Les despeses derivades d’aquestes activitats 

han estat sufragades amb els diners cobrats 

pels regidors i regidores del grup UFO. 
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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 una reunió amb els 

comerciants del municipi per explorar 

diferents activitats que ajudin a promocionar 

el poble. 

• S’està treballant conjuntament amb els 

municipis de les Guilleries en l'elaboració de 

material conjunt de promoció turística de la 

zona.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Venda de tastets de senglar 

 

Cultura: 

• S’ha dut a terme la primera fase de la 

intervenció en la Torre de Recs. 

• S’ha subvencionat l’espectacle infantil de la 

festa de Carnaval organitzada des de l’AFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Festa de Carnaval 

Joventut: 

• S’ha iniciat el treball conjunt amb els joves 

del poble en la planificació i execució de 

propostes i activitats de lleure. 

• S’han fet petites millores per solucionar 

temes d’humitats al Club i millorar la 

seguretat a través de la col·locació de 

baranes de protecció en aquesta zona.*  

Esports 

• S’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació 

de Girona per a la pavimentació de la pista 

poliesportiva. 

• S’està treballant en la millora dels 

mecanismes de depuració i cloració de la 

piscina. 

 

REGIDORIA D’URBANISME, GESTIÓ 

ECONÒMICA I MEDI AMBIENT 

 

Medi Ambient: 

• S’ha canviat a enllumenat de baix consum en 

els edificis públics i s’han instal·lats rellotges 

astronòmics amb l’objectiu de disminuir els 

consums d’energia adequant els horaris 

d’encesa. 

• Jornada de neteja de la riera d’Osor en el 

marc de la campanya Let’s Clean Up Europe. 

• S’ha sol·licitat una nova subvenció a la 

Diputació de Girona per canviar l’enllumenat 

de la pista poliesportiva.  

• S’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació 

de Girona per a la neteja i manteniment de 

camins forestals. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                       Jornada de neteja de la riera 

 

Gestió econòmica: 

• Aprovació del pressupost de 2017 amb un 

important increment de les inversions. 

 

Urbanisme i manteniment: 

• Atorgament de la subvenció de Formació i 

Treball que permet disposar des dues 

brigades: forestals i  manteniment. 

• S’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació 

de Girona per a la compra de material 

informàtic. 

• S'està treballant en la senyalització de les 

zones on està permès l’aparcament i en la 

instal·lació de sistemes de reducció de la 

velocitat en el carrer Major.(pendents 

permisos Diputació de Girona). 

• Es duran a terme vàries intervencions de 

millora i arranjament en diferents zones del 

poble. 
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ESPAI CEDIT AL GRUP MUNICIPAL DE PDeCAT 

Abans de res, felicitem a la U.E. Osor per l'èxit futbolístic d'enguany i també al Sr. Valentí Tàpia Jutge de Pau del 

municipi, per la seva renovació en el càrrec i per la tasca feta aquests darrers anys. 

Estem a l’equador d’aquesta legislatura i fins el moment no ha estat fàcil col·laborar amb l'equip de govern per 

tirar endavant propostes que fins i tot ens són comunes. Tots tenim maneres de fer diferents, això és la gràcia de 

fer política, però tots els punts de vista són valuosos i actuar sempre en “petit comitè” no és el que més necessita 

el nostre poble.  

A banda dels temes del dia a dia, de suport a iniciatives externes al municipi o de projectes iniciats per l’anterior 

govern, pocs són els projectes de nova factura (neteja interior de la Torre de Recs) i moltes normatives 

(d’animals, restriccions d’aparcament i com fer-les complir, usos de béns municipals etc). Queden pendents 

l’aprovació del POUM, organitzar adequadament el sistema de recollida d'escombraries i el litigi amb Susqueda 

sobre el terme municipal; són temes cabdals que en un nou marc de millor relació entre govern i oposició, 

esperem poder debatre i assolir acords. 

És necessària la reposició de la canonada que abasteix d'aigua el dipòsit municipal, inutilitzat per la manca de 

manteniment i vigilància. Amb l’única captació del pou, el servei queda en un estat de precarietat preocupant i 

sense alternativa de subministrament. En el present pressupost s'estima per aquest concepte unes despeses que 

tripliquen els ingressos per consum, fet que pot comportar un encariment important del rebut i que podria sumar a 

la recent i dolorosa revisió de l’IBI.  

El mal estat del cementiri és una situació llargament manifestada per molts veïns del poble i pel nostre grup 

municipal. Portem temps reivindicant aquesta necessitat i el context en el que caldria desenvolupar l'obra, i per 

tant l'entenem com un projecte de poble i també propi. Ja aprovada la corresponent partida econòmica en el 

present pressupost, esperem de l'equip de govern que aquest projecte ens sigui ben explicat, millor encara, a 

Osor li cal participació i opinió, és necessari entendre els Processos de Participació Ciutadana com a una bona 

eina per el futur desenvolupament del poble, i en el projecte del cementiri hi tenim una bona oportunitat per dir-hi 

tots la nostra i encetar noves experiències per un bon govern. 

AGENDA D’ACTIVITATS: 

20 de juny 
Festa final de curs de 
l’escola 
• 20 hores 
• Pati de l’escola 

23 de juny 
Fogueró de Sant 
Joan 
• 20 hores 
• Hort del rector 

1 de juny 
Trobada Gimnàstica 
Casals de la Selva 
• 10 hores 
• Sala Ajuntament 

10 de juny 
Cabaret de l’AFA 
• 18 hores 
• Sala Ajuntament 

AGRAÏMENT 

 

U.E. OSOR: El passat dissabte la Unió Esportiva Osor es va proclamar 

campiona de lliga. Volem fer una especial menció i un gran reconeixement 

als jugadors, equip tècnic, directiva i a tota l’afició per aquest moment únic i 

històric. La U.E. Osor ha aconseguit l’ascens i ja és equip de 3a Catalana. 

3 de juny 
Coral Filharmonia de 
Girona 
• 19 hores 
• Església d’Osor 

Pàgina web: www.osor.cat 

Ajuntament_osor 

Ajuntament d’Osor 


