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SALUTACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

Osorencs i osorenques, l’any 2018 el preveiem com un any de canvi, un any de

consolidació, un any de materialització de moltes de les iniciatives, projectes o idees que

estaven plasmades en papers i que veuran la seva execució. Per poder-ho fer, i com hem

comentat en números anteriors d’aquest butlletí, primer hem hagut de posar ordre en

diferents aspectes de la gestió municipal, destacant la part econòmica.

En el butlletí de desembre us explicàvem que des del mes de juliol de 2017 hem reduït a

zero la quantitat de deute que tenia l’Ajuntament amb unes altres administracions i entitats

financeres. Tenir els comptes sanejats, una de les nostres prioritats, entre d’altres ens ha

permès disposar dels diners que es destinaven a pagar crèdits per poder fer noves

inversions en el poble.

Un municipi petit com el nostre amb un pressupost reduït destina gran part dels seus

recursos a fer front a les despeses corrents de manteniment, personal i serveis bàsics. La

disponibilitat pressupostària per poder fer inversions queda molt reduïda i és per aquesta

raó que cal buscar finançadors externs. Des dels inicis de la nostra legislatura hem fet un

gran esforç en aquest sentit i és per aquesta raó que intentem sol·licitar totes les

subvencions possibles que ens permeten dur a terme diferents projectes. El tràmit de les

subvencions, és complex i no són automàtiques, és a dir, des de l’Ajuntament s’ha d’estar

atent als terminis d’obertura de les convocatòries, s’han de redactar els projectes o

propostes, dur a terme els tràmits administratius de la sol·licitud i ser molt rigorosos tant en

la seva execució com en la justificació econòmica de la despesa atorgada.

La cerca incansable de subvencions ens ha permès complementar de manera molt

significativa el pressupost d’inversions, alguns exemples representatius podrien ser la

intervenció a la Torre de Recs subvencionada al 90% o el canvi de lluminària subvencionat

en un 50%. Unes altres no són monetàries, com el cas de les brigades forestals, de

jardineria i paleteria, que ens permeten disposar d’un grup de treballadors i treballadores

duent a terme tasques de manteniment amb un cost molt reduït, a la vegada que es

generen oportunitats d’integració laboral per aquelles persones en situacions més

vulnerables. El cost d’aquestes contractacions de manera directa per l’Ajuntament, seria

impossible d’assumir sinó haguéssim sol·licitat aquesta subvenció.

A la inversa, l’Ajuntament també atorga subvencions econòmiques directes per donar suport

a les entitats del poble, com per exemple el suport econòmics que rep l’AFA, la U.E. Osor o

el Banc dels Aliments. Sovint, aquests ajuts a les entitats del poble també es fan de manera

indirecta, com poden ser l’assumpció de les despeses de manteniment del camp de futbol,

de l’espectacle infantil de la festa de Carnaval de l’AFA o de les diverses propostes culturals

de la Fira del Senglar.

Per acabar, i en relació al que hem estat comentant en els paràgrafs anteriors, volem

explicar, i és una cosa que a cada butlletí surt, que els diners que reben els regidors i

regidores del Grup Municipal UFO per la seva assistència als Plens es destinen íntegrament

a fer front a despeses d’activitats del nostre municipi com poden ser la impressió de tríptics

informatius, la compra de les espardenyes del Ball del Ciri, les activitats de les

programacions Viu l’Estiu i el Nadal a Osor, una part de la cartellera de la Fira del Senglar o

la col·laboració amb la Jornada Esportiva de la Selva en la que participa l’Escola La Vall.
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Cementiri

S’ha dut a terme tot el llarg procés de licitació de

l’obra i es preveuen l’inici de les obres de manera

imminent. Aquesta intervenció està finançada a

través d’una subvenció i té com a objectiu una

reforma integral de les diferents estructures del

cementeri que han patit un fort deteriorament al

llarg dels anys.

15 a Fira del Senglar

S’ha organitzat de manera conjunta amb

l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Osor i

l’Associació de Caçadors l’edició d’enguany de la

Fira del Senglar. L’esdeveniment de promoció del

poble més important de tot l’any comporta una

dedicació molt intensa, a nivell econòmic per part

de l’Ajuntament i del grup municipal UFO que

suporta part de les despeses generades i a nivell

de treball en la seva organització. Aquesta activitat

no es podria dur a terme sense la col·laboració

desinteressada de totes les persones voluntàries.

ACTUACIONS DESTACADES

Brigades

A través de la sol·licitud i concessió d’una

subvenció del Programa Formació i Treball del

SOC, durant diferents períodes de l’any disposem

d’una brigada de forestals, una de jardineria i una

de paleteria que estan duent a terme diferents

tasques de manteniment en el poble, com el

desbrossament de la riera, el manteniment de les

zones ajardinades o intervencions de paleteria en

diferents espais municipals.

Escola

En el marc del projecte integral de reforma de

l’escola s’ha realitzat l’estudi de control sobre

l’estat de la coberta i bigues de l’escola. S’ha

redactat la memòria valorada sobre la substitució

de tot els tancaments de les aules situades a la

part davantera de l’escola i s’ha concedit la

redacció gratuïta del projecte d’instal·lació d’una

caldera de biomassa. Està previst sol·licitar dos

ajuts per poder fer front a aquestes dues

actuacions.

Vestidors de la pisicina

S’ha sol·licitat el canvi de destinació del sobrant de

la subvenció del cementeri per dur a terme els

arranjaments necessaris en els vestidors de la

piscina que es troben en una greu situació de

deteriorament. S’ha redactat la memòria valorada

de la intervenció que preveu una reforma integral

de tot aquest espai amb l’objectiu de millorar el

servei que es dona i les condicions sanitàries.

Torre de Recs

Actualment s’està treballant en la 2a Fase de

rehabilitació de la Torre de Recs a través de la

concessió d’una subvenció de l’any 2017 de la

Diputació de Girona. Per a l’any 2018 ha estat

concedida una altra subvenció pel mateix

organisme per dur a terme la 3a Fase de

Rehabilitació de la Torre de Recs. L’objectiu global

d’aquesta intervenció és fer accessible i visitable

aquest llegat patrimonial que té la tipologia de Bé

Cultural d’Interès Nacional.
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REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT

I ENSENYAMENT

• Canvi de l'enllumenat exterior de l’escola per

llums de baix consum mitjançant una

subvenció de la Diputació de Girona.

• Col·laboració econòmica amb l’Escola La Vall

en la Jornada Esportiva de la Selva.

• Senyalització d’una plaça d’aparcament per a

persones amb mobilitat reduïda.

REGIDORIA DE TURISME, CULTURA,

JOVENTUT I ESPORTS

• Programació de l’obra de teatre “El

Comediant”.

• Establiment d’un conveni de col·laboració

amb Selva TV.

• Organització de la caminada popular de

l’aplec del Coll.

• Impressió i distribució dels diferents tríptics

amb informació turística d’Osor.

• Col·laboració amb el Carnaval organitzat per

l’AFA assumint els costos de l’espectacle

infantil.

• Col·laboració amb la segona prova de

descens organitzada pel Club Ciclista Osor-

Pure Riding.

• Col·laboració amb l’Ofrena a l’Ermita de Sant

Miquel de Maifré.

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

de Girona pel canvi de sorra del sistema de

depuració de l’aigua de la piscina.

• S’està treballant en la programació de les

Festa de Sant Pere, Viu l’estiu a Osor i el

Terç.

REGIDORIA D’URBANISME, GESTIÓ

ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

• Aprovació del pressupost de l’any 2018.

• Canvi de la lluminària de la pista poliesportiva

per llums de baix consum mitjançant una

subvenció de la Diputació de Girona.

• Arranjament d’un mur de l’arbreda malmès

per les fortes pluges del mes de març.

• Arranjament del paviment perimetral de la

piscina a través de les brigades de paleteria,

en el marc del programa Formació i Treball

del SOC.

• Tramitació de la subcontractació del servei de

bar de la piscina.

• Organització de la jornada de neteja de la

riera d’Osor en el marc de la campanya Let’s

Clean Up Europe i de l’activitat de pesca

científica.

• S’està treballant en el traspàs a

l’administració electrònica i el portal de la

transparència.

• S’ha sol·licitat la subvenció Fons de

Cooperació Econòmica i Cultural de la

Diputació de Girona.

• S’ha sol·licitat una subvenció pel canvi de

lluminària de tots els punts del Passeig de la

Font del Borrell.

• S’ha sol·licitat una subvenció per l’estudi i

actualització del Pla d’Acció per l’Energia

Sostenible.

• S’està treballant en la implantació del sistema

de recollida porta a porta.

• S’està treballant en la redacció del projecte

arquitectònic de la millora de la Placeta del

carrer Major (parada de bus).

Nova zona d’aparcament Arranjament piscina Ofrena a Sant Miquel de Maifrè

Pesca científica Aplec del Coll Arranjament Plaça de Les Escoles
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ESPAI CEDIT AL GRUP MUNICIPAL DE PDeCAT

Benvolguts Osorencs/-ques, estem a un any de les properes eleccions municipals i la sensació en aquests

tres anys és la de tenir varis fronts oberts i res encara ben definit, l’empresa es mostra difícil, cal controlar bé

els terminis, donat que un any passa volant i sabem que la dinàmica municipal és lenta per anar a remolc de

la burocràcia i d’unes administracions afectades per el 155. Confiem que en l’any que resta veurem més

clarament els resultats d’aquesta legislatura i visualitzar millores tant necessàries com les de l’escola La Vall.

El nostre grup ens mantenim en la línia de cooperació en aquells projectes que compartim afinitat, del

respecte al programa de govern i d’exigència en el seu desenvolupament.

Alguns projectes: s’ha anat completant la modernització de l’enllumenat, ja iniciat per l’anterior govern. Aviat

començaran les obres del cementiri, una obra molt reivindicada que serà possible gràcies a una partida

econòmica amb origen en l’anterior legislatura i reorientada cap a aquest equipament. El trànsit: un

controvertit pla d’ordenació de l’aparcament que va començar amb sancions i sense alternatives clares a les

restriccions imposades; tot i que s’ha avançat gràcies la compra del solar adjacent al cementiri com a

aparcament del C/ de França i el conveni d’aparcament al solar del costat del Pont Nou; iniciatives que hem

defensat i recolzat, però insuficients a manca d’una senyalització adequada. Queda pendent de resoldre

l’aparcament a la zona centre i barri del Verger, que requereixen d’un estudiat treball de planejament

urbanístic i la tant necessària aprovació del POUM. El patrimoni històric: valorem el projecte de la Torre de

Recs per estar aquest monument dintre del nostre programa de recuperació del patrimoni, malgrat la

indefinició del seu ús final i estar sotmesa l’obra a excessives fases. Entenem que per l’afany de forçar la

liquidació d’uns préstecs ja a punt d’extingir s’han desaprofitat uns recursos que haurien permès acabar-lo, o

potser completar la urbanització del C/ Major. Equipaments: cal treballar en la millora d’uns serveis

absolutament deficitaris per l’economia municipal, que requereixen de moltes reparacions i actualment amb

uns lloguers fora de mercat.

AGENDA D’ACTIVITATS:

19 de maig

Futbol: 
Osor – Campdevànol

18 hores 

AGRAÏMENTS:

Joan Busquets i Marcos Aguilera: Arranjaments de diferents trams de la Ruta de la Riera.

Greg Puyol: Disseny de la imatge dels gots reutilitzables de les diferents festes del poble.

Josep Pla: Tasques de manteniment del poble.

Voluntaris i voluntàries de la Fira: A totes aquelles persones que de manera desinteressada fan possible

la Fira, malgrat la pluja i el fred.

Francisco de Tierra, Marcos Aguilera, Albert Lòpez, Jordi Trias: Neteja i arranjament de la Ruta de les

Gorgues.

9 de juny

Cabaret de l’AFA

19 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

Pàgina web: www.osor.cat

Ajuntament_osor

Ajuntament d’Osor

17 de juny

Dinar del Casal 
d’Avis i Trobada de 
Corals


