
Als inicis de l’any, com gairebé sempre, aprofi to l’avinentesa que representa 
l’edició de L’Osorenc per desitjar-vos que hàgiu passat unes bones festes i que el 
nou any ens pugui ser millor, en la mesura del possible, que l’anterior.

Sense voler insistir en les greus conseqüències generals que està comportant 
per a tothom la crisi que ens està tocant de viure, ja que d’això prou que en 
parlen sufi cientment, dia rere dia, tots els mitjans de comunicació, tant escrits 
com radiofònics com televisius, sí que voldria comunicar-vos el que ens afecta 
a nivell local atès que, de gust o per força, volent o no, el nostre Ajuntament, 
com tots els del país, hem hagut de fer molts ajustaments econòmics del tot 
imprescindibles amb la fi nalitat de no haver de pagar en el futur les despeses 
d’avui. Conseqüentment, tots plegats ens hem de carregar de paciència: si 
s’apaguen alguns punts de llum o s’endarrereixen obres com les del carrer Major, 
fets tan necessaris per a la bona imatge del poble, és per les exigències de la 
situació econòmica actual, no fer esforços en aquest sentit, seria tancar els 
ulls a la realitat. Enguany, en aquest mateix sentit, us volem informar del fet 
que també serà gairebé impossible de poder contractar un reforç d’estiu per 
al manteniment i neteja dels carrers. Moltes vegades els veïns han de suplir 
o, millor dit, col·laborar amb l’Ajuntament, en diferents tasques com ara no 
embrutar, utilitzar les papereres, no tirar burilles i, si és possible, escombrar 
davant del nostre domicili; així mateix caldria ser molt curosos, sobretot els 
propietaris d’animals, de vigilar on fan les seves necessitats els nostres animals 
de companyia i, si n’és el cas, recollir-les. 

Si seguim en la mesura del possible aquestes recomanacions col·laboratives, 
a més del correcte reciclatge i compostatge de les deixalles als quals ja ens 
em referit altres vegades, l’Ajuntament estalviarà feina i diners que la fi nal pa-
guem entre tots, a banda que donarem un bon exemple de civisme i solidaritat 
ciutadanes tan necessaris a dia d’avui.

I ja per acabar, voldria reiterar en la necessitat i la importància que representa 
que anem tots a una per poder tirar endavant i, amb menys mitjans però més 
optimitzats, continuem gaudint d’un poble atractiu per als qui hi vivim i per als 
qui ens visiten, que no són pas pocs. Espero i desitjo que la situació econòmica 
general millori ja que quan això canviï ens podrem mirar les coses des d’una altra 
perspectiva, i que en el proper butlletí ja no hàgim de referir-nos a aquesta crisi 
o, si més no, que aquesta no sigui tan greu i puguem mirar el present i el futur 
del nostre municipi amb molt més optimisme que no pas a dia d’avui.
Us desitjo un venturós any nou en nom de tota la Corporació.

Isidre Font i Corominas
Alcalde.
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RESUM DELS TEMES MÉS IMPORTANTS TRACTATS EN EL PLE MUNICIPAL 
ENTRE EL 25-6-2012 i EL 24-12-2012

ACTES APROVADES
4/2012- 25 de juny de 2012

• Aprovació ordenança reguladora del reglament del ser-
vei d’aigua.
•  Modifi cació de la comissió de delimitació del terme mu-
nicipal.
• Proposta d’elecció del Jutge de Pau titular Sr. Valentí Ta-
pia Caballero.
• Aprovació de la moció contra la supressió del partit judi-
cial de Santa Coloma de Farners.

5/2012-20 de juliol 2012

• Aprovació de les actes anteriors.
• Dació en compte dels decrets d’alcaldia:

- 17/2012 Creació del registre d’associacions
- 18/2012 Autorització a l’Associació de Comerciants 
per a la celebració de la Fira del Senglar.
- 19/2012 Contractació urgent personal laboral per a 
neteja de carrers
- 20/2012 Aprovació de factures del 17 d’abril al 7 de 
maig per un import de 7.660,28 euros.
- 21/2012 Inici expedient sancionador i restauració rea-
litat física alterada de la masia el Gomis.
- 22/2012 Aprovació de factures del 8 al 21 de maig per 
un import de 10.511,43 euros.
- 23/2012 Baixa d’ofi ci d’habitants del padró municipal.
- 24/2012 Justifi cació del tram supramunicipal del fons 
local de cooperació.
- 25/2012  Aprovació de factures de l’1 al 18 de juny per 
un import de 4.995,32 euros.
- 26/2012 Justifi cació del tram supramunicipal del fons 
local de cooperació pendent.
- 27/2012 Llicència de divisió horitzontal.
- 28/2012 Adjudicació de les obres de neteja de la car- 
retera del Coll i perímetre de protecció casc urbà zona 
esportiva.
- 29/2012 Aprovació de factures del 19 de juny al 9 de 
juliol per un import de 6.398,42 euros.

• Aprovació conveni d’adhesió i cooperació per a la im-
plantació i execució del Pla d’Assistència i Suport (PAS) en 
matèria de protecció civil de la comarca de la Selva.
• Aprovació dels dies de festa local per al 2013 (16 de se-
tembre i 1 de juliol)
• Aprovació de la moció en relació a la modifi cació de la 
Llei de Protecció dels Animals.

ACTES PENDENTS D’APROVAR
6/2012- 19 d’octubre de 2012

• Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
• Dació en compte dels decrets d’alcaldia:

- 30/2012 Aprovació de factures del 10 de juliol al 6 
d’agost per un import de 7.197,52 euros.
- 31/2012 Justifi cació del fons de subvencions 2012 de 
la Diputació de Girona.
- 32/2012 Convocatòria de la Comissió Especial de 
Comptes.
- 33/2012 Aprovació de factures del 8 d’agost al 19 de 
setembre per un import de 20.186,69 euros.
- 34/2012 Autorització de pas a la 60a edició del Rally 
Costa Brava-Girona
- 35/2012 Llocs destinats a la campanya electoral.
- 36/2012 Sol·licitud de cessió béns mobles a la Dipu-
tació de Girona
- 37/2012 Reiteració del decret sancionador als pro-
pietaris de la masia el Gomis.
- 38/2012 Aprovació de factures del  21 de setembre al 
9 d’octubre per un import de 10.891,99 euros.

• Acord per a l’adhesió del nostre municipi a l’Associació 
de Municipis per la Independència.

7/2012-29 d’octubre de 2012

• Elecció dels membres de la mesa electoral, eleccions al 
Parlament de Catalunya.

8/2012- 5 de novembre de 2012

• Modifi cació d’ordenances fi scals 2013.

9/2012- 24 de desembre de 2012

• Aprovació del Compte General 2011.
• Declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris 
per a la supressió de la paga extraordinària de Nadal.
• Aprovació del pla de gestió del servei de recollida de re-
sidus i compostatge casolà d’Osor.

MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 
I REGLAMENTS

Taxa de recollida i eliminació de residus sòlids urbans

S'aplicarà un increment del 15% per poder fer front al cost 
d’aquest servei, molt defi citari per a l’Ajuntament fi ns al 
moment. Entre aquest augment i el nou pla de recollida 
que contempla la disminució d’un dia a la setmana en la 
recollida de residus el que recaptarà l’Ajuntament per la 
taxa i el cost del servei practicament s’igualaran. Una de 
les novetats més importants que preveu l’ordenança és la 
que segueix:

“S’aplicarà una bonifi cació del 5% de la quota que cor-



respongui en el cas que el subjecte passiu participi en la 
campanya de “compostatge casolà”, després de verifi car-
se el seu correcte funcionament, circumstància que serà 
acreditada mitjançant informe dels tècnics del Consorci 
Mediambiental de la Selva.

Podran gaudir, també, de l’anterior bonifi cació, els sub-
jectes passius que disposin de compostadors particulars, 
adquirits al marge de la campanya indicada, sempre que 
comuniquin aquesta circumstància a l’Ajuntament a efec-
tes de comprovació del seu correcte funcionament, igual-
ment, per part dels tècnics del Consorci Mediambiental 
de la Selva.

Aquesta bonifi cació té caràcter anual i haurà de ser 
sol·licitada pels interessats o interessades abans del dia  
1 de març de l’any que es tracti.”

Import de les taxes per al 2013:

- Habitatges en el nucli urbà d’Osor 
   i les Mines d’Osor                                                    115€

- Habitatges en sol no urbanitzable  situats 
   en un radi de menys de 2000 m. d’una àrea 
   de contenidors.                          60€

- Bars, cafeteries, restaurants, cases de 
   turisme rural i allotjaments rurals 
   independents situats en el casc urbà.         230€

- Garatges de més de 4 places, botigues
   i locals comercials.            184€

- Locals per a usos privats.          115€

- Cases de colònies, hotels i fondes 
   i Fundació Font Picant           483€

- Càmpings                         966€

- Solars               60€

- Restaurants en sòl no urbanitzable situats 
   en un radi de menys de 2000 m. d’una àrea 
   de contenidors           120€

Taxa de conservació del Cementiri

També amb un increment del 15%  representa un augment 
de 75 cèntims per nínxol.

IBI Urbana i Impost de vehicles de tracció mecànica

S’han incrementat un 3%.

Ordenança reguladora del servei d’aigua potable

Tal com el seu propi nom indica, es tracta d'una ordenança 
que regula tots els drets i deures de l’Ajuntament així com 
dels usuaris referits a aquest servei. En relació a això, con-
siderem que una de les novetats importants a destacar és:

“Es considerarà conservació i manteniment de compta-
dors, escomeses i aforaments la seva vigilància i repara-
ció sempre que sigui possible, inclosos muntatge i des-
muntatge al seu emplaçament actual, sempre que les 
avaries o anomalies observades siguin imputables a l'ús 
normal de l'aparell. Queden excloses d'aquesta obliga-
ció les avaries causades per una manipulació indeguda, 
abús d'utilització, catàstrofe, gelades o altres supòsits 
de força major.” 

Reglament del registre municipal d’associacions 
i entitats ciutadanes

El Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciuta-
danes (RMAEC) té els següents objectius fonamentals, 
en el marc d’una correcta i adequada política municipal 
de foment de l’associacionisme participatiu que pretén 
l’Ajuntament d’Osor:

Reconèixer les entitats inscrites i garantir-los l’exercici 
dels drets reconeguts en aquestes normes, en el Regla-
ment Orgànic de l’Ajuntament, en els fòrums participatius 
i en la legislació vigent.

Permetre a l’Ajuntament conèixer en tot moment les da-
des més importants de la societat civil de la ciutat, co-
neixent el nombre d’entitats existents al municipi, els seus 
objectius, la seva representativitat, el grau d’interès o la 
utilitat ciutadana de les seves activitats, la seva autonomia 
funcional i les ajudes que rebin d’altres entitats públiques 
o privades.

Fins a dia d'avui, les entitats inscrites en el registre són 
les següents:

• Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP 
   la Vall d’Osor.
• Casal de la Gent Gran i Simpatitzants de la Vall d’Osor.
• Unió Esportiva Osor 
• Societat de Caçadors
• Associació d’Amics per Promoure Activitats Culturals.
• Associació Juvenil Club Roso
• Associació de Comerciants i Empresaris d’Osor.

ALTRES SUBVENCIONS 2012
A més de les que us vam detallar a L’Osorenc del juliol 
2012, ens han concedit dues noves subvencions.

El Consell Comarcal de la Selva ens ha concedit, per a la 
compra de cadires i equip informàtic per a la millora de 
l’equipament municipal, un import de 2.953,78 euros.

La Diputació de Girona ens ha cedit un lot de mobiliari per 
a les ofi cines municipals.

REGIDORIA DE CULTURA
En els darrers mesos de l'any 2012, van veure la llum dos 
llibres en els quals el nostre poble hi té presència. 

Un d'ells, Personatges il·lustres del Gironès i la Selva, com 
en el cas de tots els pobles d'aquestes dues comarques, va 
comptar amb la col·laboració de tots els Ajuntaments que 
hi han volgut participar. L'edició, va anar a cura d'ABERTIS 
AUTOPISTES i es tracta d'un llibre en el qual apareix la 
biografi a de persones que per una raó o altra han destacat L’
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en àmbits extralocals; a banda, a cada població hi apareix 
una presentació del poble a càrrec de l'alcalde que, en el 
nostre cas, s'acompanya de les biografi es de Joan Agustí 
Panella, Antoni Obiols Boix i Carles Obiols Taberner.

En una línia semblant però centrada a la comarca de la 
Selva i amb molta més amplitud dedicada a cada població, 
el Consell Comarcal de la Selva i el Centre d'Estudis Sel-
vatans han publicat el llibre Homes i dones de la Selva. 
Diccionari biogràfi c en el qual apareixen fi ns a vint-i-cinc 
biografi es de persones relacionades amb Osor.

I encara, en els Quaderns de la Selva número 24 hi apa-
reix un article signat per Fèlix Bruguera titulat “A l'entorn 
de l'adscripció municipal del santuari del Coll”.

Des de la Regidoria de Cultura, s'està gestionant de fer la 
presentació dels dos darrers volums a la nostra població, 
de la qual, si arriba a bon terme, ja us n'informarem en el
seu moment. 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, 
COMUNICACIÓ AMB 

EL CIUTADÀ I NOVES 
TECNOLOGIES

Benvolguts osorencs i osorenques,

Voldria sensibilitzar tothom sobre els efectes de l’incivisme 
arreu del territori, ja que tots sabem que l’actual pressió 
ambiental induïda per l’acció humana amenaça de des-
bordar la seva capacitat de càrrega. No deixem de veure 
burilles pels carrers, llaunes, plàstics de tota mena, vidre, 
etc., per tot el territori, tot tipus de deixalles escampades 
per la natura com si fos la cosa més normal del món.

Per això, hem pensat d’emprendre una petita campanya 
de conscienciació i educació dirigida a tothom però, so-
bretot, a la població escolar del municipi que és la base 
del nostre futur.

Calen petits gestos per part de cadascú per millorar el 
nostre entorn i aportar el nostre granet de sorra, cosa en 
la qual crec tant. Tanmateix, perquè això sigui efectiu, s’ha 
de començar per fer un bon ús de tots els contenidors, 
siguin selectius, orgànics o de rebuig.

Voldria, també, sensibilitzar tots els osorencs i osoren-
ques sobre els drets i deures que tenim en el cas de pos-
seir una mascota. Els excrements dels gossos no són 
un adob per als carrers i jardins del poble, per tant, els 
propietaris dels animals tenen l’obligació de recollir-los. 
Recordo, igualment, la necessitat de portar les mascotes 
al veterinari per vacunar-les i l’obligació d’inscriure-les 
en el cens municipal perquè l’Ajuntament pugui portar un 
control i seguiment dels animals existents. A més a més,  
el propietari ha de portar-los lligats quan passegen pels 
carrers.

A continuació resumeixo les actuacions fetes:

• La plantada de quatre cartells dissuasius, tres dins del 
terme d’Osor, a la carretera del pantà de Susqueda i un al 
poble

• Neteges puntuals intensives en llocs d’abocaments de 
deixalles i la seva recollida de les zones del pantà d’una i 
altra banda

• Sapigueu que estic en tràmits pel que fa als residus de 
les Mines d’Osor. De ben segur que no passarà com en 
actuacions anteriors, penso arribar fi ns al fi nal, o sigui, la 
retirada total d’aquests residus

I, per acabar, dir-vos que podeu fer-me arribar les vos-
tres queixes o suggeriments sobre la prestació dels 
serveis de Medi Ambient de les següents formes:

• De manera presencial a les dependències de l’Ajuntament

• Mitjançant una trucada telefònica o bé per correu elec-
trònic

Us atendré amb molt de gust. Cordialment,
Antoinette Serra Mateu
Regidora de Medi Ambient d’Osor

PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL

Tal com us vam dir en el darrer número de L’Osorenc, res-
tàvem a l’espera que els Serveis Tècnics del Consell Co-
marcal ens lliuressin el Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal. Atesa la complexitat del Pla, que inclou el catàleg 
de masies, no ha estat fi ns a fi nals de desembre que ens 
ha estat lliurat.

La nostra idea és que durant aquest mes l’equip redactor 
del projecte vingui a fer-ne una exposició pública i respon-
dre les qüestions que se’ls pugui plantejar.

Tothom qui vulgui fer alguna consulta prèvia ha de saber 
que disposem de la documentació a la vostra disposició a 
les ofi cines municipals i que en els propers dies també es 
penjarà a la web.

Tot això sens perjudici dels tràmits legals corresponents, 
com és l’aprovació inicial si s’escau pel Ple de l’Ajuntament 
i la seva exposició pública, per a consulta, al·legacions i/o 
suggeriments.L’
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