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RESUM DELS TEMES MÉS IMPORTANTS TRACTATS 
EN PLE MUNICIPAL ENTRE 

EL 22 DE JULIOL i EL 2 DE DESEMBRE DE 2011

ACTES APROVADES

22 de juliol de 2011

- Aquesta acta, de la qual ja us vam proporcionar el
contingut en el darrer número de L’Osorenc, com a
pendent d’aprovar, es va aprovar definitivament sense
modificacions.

26 d’octubre de 2011

- Constitució de la Mesa Electoral.

28 d’octubre de 2011

- Lectura i aprovació de les actes anteriors.

- S’assabenta el Ple dels Decrets d’Alcaldia.

- Es va nomenar la Comissió de Delimitació del Terme
Municipal entre Osor i Susqueda, quedant constituïda
per Isidre Font i Corominas, Albert Font i Serra i Isidre
Ripoll i Suy.

- Acord de proposar al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya el Sr. Carles Planchart i Busquets com
a Jutge de Pau Substitut.

- Aprovació del conveni de gestió de residus urbans
amb el Consell Comarcal de la Selva.

- Aprovació de la moció en defensa del model d’im-
mersió lingüística a les escoles de Catalunya.

- Modificació de les següents ordenances:

• Ordenança General de Contribucions Especials

• Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre
béns immobles.

• Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre
activitats econòmiques.

• Ordenança Fiscal reguladora de l’impost de vehi-
cles de tracció mecànica.

• Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

• Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa ur-
bana.

- Aprovació del Pressupost de 2011 d’un import total
de 462.232,74 euros.

- Precs i preguntes

ACTES PENDENTS D’APROVAR

2 de desembre de 2011

-  Modificació pressupostària 1/2011.

- Conveni de delegació de competències en matèria
de residus urbans al Consell Comarcal de la Selva.

- Nomenament del representant de l’Ajuntament en
el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.

- Aprovació de la moció a favor del fet que les sub-
vencions a municipis de menys de 2000 habitants si-
guin del 100% del cost de l’actuació.

16 de desembre de 2011
- Aprovació dels Comptes Generals dels exercicis
2009 i 2010.

ACORDS DE 
JUNTA DE GOVERN

10 d’octubre de 2011
- Constitució de la Junta de Govern.

- Concessió de pròrroga de la Llicència d’Obres
2007/05.

14 de novembre de 2011
- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

- Requeriment de legalització de les obres que s’es-
tan efectuant al santuari de la Mare de Déu del Coll
d’aquest terme municipal (Rectoria).

- Requeriment a l’Ajuntament de Susqueda per tal
que respongui al recurs de reposició presentat contra
el Decret d’alcaldia núm. 18/2009 pel qual es posa fi
a l’expedient de llicència urbanística per a l’activitat
d’explotació d’extracció d’àrids. 

- Proposta de tancament de les oficines d’un dia a la
setmana per efectuar tasques d’organització interna. 

COMISSIÓ DE COMPTES

Complint amb el que us vam esmentar a  L’Osorenc
número 20, les liquidacions dels pressupostos corres-
ponents als anys 2009 i 2010 es van aprovar per De-
cret d’Alcaldia durant el mes d’octubre i es presen-
taren al Departament de Governació de la Generalitat
i a Hisenda, després d’haver-ne donat compte al Ple
de la Corporació. D’aquesta manera, el passat dia 28
d’octubre, la Comissió de Comptes va informar favo-
rablement els Comptes Generals dels mateixos exer-
cicis, els quals han estat exposats al públic sense que
s’hi hagi presentat cap reclamació o al·legació.
Aquests comptes, que s’han aprovat al Ple de l’Ajun-
tament en sessió celebrada el dia 16 de desembre de
2011, han estat tramesos  a la Sindicatura de Comp-
tes tal com preveu la legislació vigent.

Així mateix, en el Ple celebrat el dia 28 d’octubre es
va aprovar el pressupost d’enguany, el qual ja ha estat
tramès al Departament de Governació de la Genera-
litat i a Hisenda.

Per tant, abans d’acabar l’any estarem al dia en el
compliment de les trameses d’informació comptable a
les diferents institucions.

RESULTAT DE LES ELECCIONS GENERALS
DEL 20 DE NOVEMBRE 2011

Parlament

Total Cens Electoral: 369
Total vots: 229
Total vots nuls: 3
Total vots en blanc: 3
Total vots a candidatures: 223

CiU 123
ICV-EUiA 11
PSC-PSOE 29
PP 19
ERC-RI.cat 30
Altres 11

OBRES I SERVEIS

Millora d’un tram del carrer de França
entre el Cementiri i la carretera del Coll
Aquesta obra d’un pressupost de 36.590,99 €,  finan-
çada íntegrament pel Fons Estatal d’Inversió Local,
es va acabar a finals del mes de novembre.

Subvenció Diputació de Girona. Fons de
Subvencions
Tenim concedida una subvenció de la Diputació de
Girona, de 19.812,00 €. Aquesta subvenció està des-
tinada a millorar les escales del carrer de la Penya,
molt perilloses fins a dia d’avui, d’acord amb el pro-
jecte redactat pels Serveis Territorials del Consell Co-
marcal de la Selva, amb un pressupost de 20.030,45
euros.

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals  -
Carretera Santa Creu d’Horta
Atès que per Resolució del Director General de Medi
Natural i Biodiversitat de 29 d’agost de 2011 es va
aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del
municipi d’Osor (PPIF0119), hem pogut demanar una
subvenció per a la millora de pistes forestals, concre-
tament per a la de Santa Creu d’Horta, d’un import
de 13.500 euros. A hores d’ara, restem a l’espera de
resposta.

Senat

Total Cens Electoral: 369
Total vots: 218
Total vots nuls: 5
Total vots en blanc: 11
Total vots a senadors: 587 
(cada elector pot votar fins a 3 senadors)

Més votats:

Joan Bagué i Roura (CiU) 113
Pere Maluquer i Ferrer (CiU) 112
Maria Rieradevall i Tarrés (CiU) 109
Maria Mercè Roca i Perich (ERC-RI.cat) 32
Joaquim Sabrià i Pujol (ERC-RI.cat) 31
Maria Perpinyà i Fortunet (ERC-RI.cat) 29

JUTJAT DE PAU

Des del Jutjat de Pau, volem aprofitar la possibilitat
que ens dóna l’Ajuntament de participar en aquest
butlletí, la qual cosa farem habitualment a partir d’ara,
sobretot amb la finalitat de donar-vos informació esta-
dística sobre les tasques que es realitzen des del Jut-
jat i oferir a tots els veïns d’Osor la nostra ajuda i
col·laboració en tot el que puguem, tal com ja hem fet
fins ara amb tothom que ens ho ha demanat. Recor-
deu que l’horari d’atenció al públic del Jutge de Pau,
Valentí Tapia, és el dilluns a la tarda, amb concertació
de cita prèvia.

Estadística:

També us volem dir que, arran de les tasques de col·laboració amb la Justícia i amb diferents policies locals, s’han
concedit a Valentí Tapia Caballero, Jutge de Pau d’Osor, les següents distincions:
Ajuntament de Maçanet de la Selva

• Guardó del cos a títol individual per la seva ajuda a la Guàrdia Municipal.
Ajuntament de Sant Antoni de Calonge

• Medalla de bronze i diploma de reconeixement per la seva col·laboració amb la Policia Municipal.
La Sala de Govern del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per unanimitat, ha resolt elevar al Ministeri de Jus-
tícia la petició de la Creu de San Raimundo de Peñafort classe 2a. que per a ell tenen demanada l’Ajuntament d’Osor,
el Col·legi de Procuradors de Girona, el president de l’Audiència Provincial de Girona i el president de l’Audiència
Provincial de Barcelona. Una vegada aprovada la petició pel nou ministre, el nostre Jutge de Pau gaudirà de la mà-
xima condecoració i reconeixement que s’atorga a membres de la judicatura.

• Creu de l’ordre de San Raimundo de Peñafort (classe 2a.)

CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES 2011

El mes de setembre l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va començar els treballs de recollida
d’informació per tal d’elaborar els Censos de població i habitatges 2011.
Aquesta estadística estatal s’elabora cada 10 anys, i també estan inclosos en el Pla estadístic de
Catalunya.
Us comuniquem que s’han escollit alguns habitatges del nostre municipi, mitjançant un procedi-
ment estrictament aleatori, per formar part d’una mostra representativa en l’àmbit de Catalunya i
de tot l’Estat. Per tant, en el període comprès entre setembre i desembre de 2011, alguns dels
veïns han rebut una notificació perquè responguin el qüestionari de l’enquesta censal.
Les dades individuals de comunicació obligatòria que haureu de respondre estan emparades pel
decret estadístic; és a dir, no es poden fer publiques ni comunicar-les a cap persona o entitat.
D’altra banda, i atès el seu interès públic, tots els ciutadans, les entitats i les institucions tenen l’o-
bligació de facilitar la informació estadística que es demana de forma completa, verídica i en els
terminis establerts.
Podeu ampliar la informació sobre aquest tema a l’INE www.ine.es i a l’Idescat www.idescat.cat



COMPTES COMISSIÓ DE FESTES

REIS 
DESPESES
FOTOCÒPIES FOTOS 5
COETS I TORXES 36,9
KEVEN MALL 70
CARAMELS I PINTURES 84,6
REGALS I PESSEBRES 26,75
COR DE GUILLERIES 112,8
CAN PAU 115
SUPER LUMIN 15,15
TOTAL 466,2

SANT PERE
DESPESES
Gros Mercat 762,92
Cellers Pagès 89,44
Casal d’Avis 124,00
Tiquets teatre 56,00
Impremta, cartells 15,00
Narcís vasos 35,00
Neteja Sala 40,00
Dia 21,42
Can Pau 35,05
Can Puig 3,20
Gel 24,00
Productes Vilaró 37,98
Decathlon 19,95
Llops de Mar 900,00
La Mar Salada 733,50
Comissions 30,00
TOTAL 2.927,46

INGRESSOS
Barra divendres 110,00
Entrades dissabte 330,00
Barra dissabte 572,00
Sorteig pernil 213
TOTAL 1.225,00

FESTA DEL TERÇ
DESPESES
Gros Mercat 566,6
La Montecarlo 3.150
Correfoc 600
Coral 200
Vasos i tires sorteig 50

Toc de Xarel·lo 900
La Principal de Cassà 800
Floristeria Sant Miquel 50
Gel 25
Pastisseria Salvà 295
Can Pau 74,9
Ca la Margarida 97,93
Davantals, cintes i brodats 76
Productes Vilaró 37,98
Regal ping-pong 20
Impremta Pagès 1.751,12
Euroestrellas 1.93,28
Neteja Sala 70
Font de pa Sant Martí 24
Piscina, sopar, coets 51,3
Els Cortals 437,47
Comissions Banc de Sabadell 40,48
Total 9.511,06

INGRESSOS
Ajuntament 7.000
Atraccions 30
Sorteig pernil 374
Anuncis programes 1.925
Entrades i barra 2.823,5
Total 1.2152,5
Anuncis pendents de cobrar 165 €

ALTRES DESPESES
Nevera a Euroestrella 488,11
BF connexions i membrana 146,96
BF cable, connector i compact disc  444,72
BF Bafle 700w. 914,74
Lluís Pla 262,20
TOTAL 2.256,73

RESUM 2011
CONCEPTE
Saldo anterior 3.115,05
Despeses Reis -466,20
Ingressos Sant Pere 1.225,00
Despeses Sant Pere -2.927,46
Ingressos Terç 12.152,50
Despeses Terç -9.511,06
Subvenció Generalitat 1.200,00
Altres despeses -2.256,73
SALDO DESEMBRE 2011 2.531,1

FIRA DEL SENGLAR

El passat mes de novembre es va celebrar una reunió
entre la Junta de la Fira del Senglar i altres associa-
cions amb representants de l’Ajuntament per parlar
de la problemàtica i del futur de la Fira, concretament
de la manca de voluntaris i gent nova per a la Junta.
Des d’aquestes línies, volem fer una crida a tots els
osorencs i osorenques per a què col·laborin amb la
Fira, ja que és una festa de la qual tots en sortim be-
neficiats, ja sigui per als negocis, comerços, per donar
a conèixer el poble..., qui sap si això pot comportar, en
el futur, l’obertura d’algun establiment dedicat al tu-
risme i serveis que pugui oferir els tan necessaris
llocs de treball. Volem insistir en el fet que l’Ajunta-
ment dóna i continuarà donant suport a la Junta de la
Fira amb la finalitat que aquesta tingui continuïtat any
rere any, tal i com hem fet fins ara. 
A tall d’exemple, us volem fer avinent que la col·labo-
ració de l’Ajuntament en la Fira 2011 va ser la se-
güent:

APORTACIÓ ECONÒMICA 1.621,00 €

• Impremta Pagès 1.121,00 €
• Creu Roja 500,00 €

COL·LABORACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ

Abans de la Fira

• Redacció memòria i sol·licitud al DARP per a 
l’exposició de gossos.

• Sol·licitud a Carreteres per desviar el trànsit.
• Sol·licitud permís foc.
• Sol·licitud ambulància
• Sol·licitud taules i cadires Consell Comarcal
• Atenció trucades, fax i correu electrònic demanant
informació sobre la Fira i parades.

• Avisos de prohibit aparcar en el casc urbà
• Repartiment de tanques i senyalització
• Col·locació de la pancarta de la fira.
• Neteja del poble més acurada amb motiu de la Fira.

Durant la Fira

• Rebuda i atenció a les autoritats durant tot el matí
per membres de l’Ajuntament.

Després de la Fira

• Retirada de tanques i senyalització (cintes, 
tanques, senyals de trànsit, rètols, pancarta)

• Retirada de tota la senyalització del pàrquing.
• Retirada de carpes i endreça.
• Retirada i endreça de material de la Sala.
• Recollida de taules i cadires.
• Neteja important de tot el poble.
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de l’Alcalde
SALUTACIÓ

Amb el suport de:

Després de nous periples electorals, tornem a encaminar-nos a la normalitat política tant estatal,
nacional com municipal, una política marcada pels problemes financers fruit de la profunda crisi que
estem vivint, uns problemes que, ens agradi o no, ens afecten a tots, administracions i particulars.
Esperem, i desitgem, que per al bé comú, es vagin solucionant.

Així doncs, ens hem de concentrar en el dia a dia per poder tirar endavant totes aquelles propostes
que us vam fer i en les quals ja anem avançant com així és amb la construcció de nous nínxols, la
millora d’una part del Cementiri, la reurbanització del segon tram del carrer de França, les escales del
carrer de la Penya, l’adquisició de dos ordinadors per al Casal de la Gent Gran... A hores d’ara, estem
pensant i treballant en com finançar les obres del carrer Major i els aparcaments.

Precisament, sobre aquest darrer aspecte esmentat, us voldria fer un incís. De tots és sabut que una
de les mancances més importants del nostre poble són els aparcaments; us volem informar del fet
que des de l’Ajuntament estem negociant amb el Bisbat amb la finalitat de posar solucions a aquest
problema d’una vegada i per totes; tanmateix, també us vull recordar que cadascú de nosaltres hem
de tenir cura dels nostres vehicles, per solidaritat i per civisme. Per exemple, hauríem d’aparcar allà
on no es faci nosa o utilitzar el cotxe el menys possible. I, tant com sigui possible, deixar-lo dins el
garatge. Entre tots, hem d’aconseguir minimitzar aquest problema i des de l’Ajuntament hi posarem
les mesures que calgui. Sens dubte, és descoratjador que en un indret tan extraordinari com és el casc
antic la gent hi aparqui tal com ho fa, fins i tot malmetent-ne la porta d’accés; certament, no era la
nostra voluntat la d’aplicar mesures dissuasòries, per allò de viure al poble, però, quan tinguem els
aparcaments construïts, caldrà imposar sancions econòmiques a la gent que aparqui malament, com
deia més amunt, per solidaritat amb els altres i per civisme.

Un altre aspecte que es torna a agreujar és la qüestió gossos. Ja fa anys que aquest fet el vam posar
sobre la taula i semblava que s’havia arribat a solucionar gràcies al xip obligatori, al cens municipal
de gossos, a les bosses pels excrements, a la campanya de vacunació, etc. Atès que ha rebrollat el
problema, d’aquí a poc tornarem a editar un tríptic recordant el reglament corresponent als animals
de companyia, per a procurar que ningú pugui justificar-se en el seu desconeixement. Esperem que
amb aquest recordatori i la col·laboració de tots els propietaris de gossos es retorni a la normalitat i
que s’hagin de resoldre les menys incidències possibles. 

Novament, hem de fer una crida a la solidaritat ciutadana, al civisme i a la bona convivència atès
que considerem que són molt importants, en la vida d’un poble, les relacions de veïnatge i la bona
convivència, i tant en el tema dels aparcaments com en el dels gossos, cal que siguem capaços de
respectar-nos.

Bones Festes i Bon Any Nou.

Isidre Font i Corominas
Alcalde-President
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