
Ha tornat a arribar l’hora de dirigir-me a tots vosaltres, osorencs 
i osorenques, com sempre per aquestes dates estiuenques, 
des d’aquest àmbit de comunicació local com és el butlletí de 
L’Osorenc.

Tanmateix, aquest número presenta una modifi cació 
signifi cativa en relació als anteriors, atès que m’he proposat 
que no representi únicament una font d’informació local 
sinó que també  serveixi com a resposta a un escrit públic 
realitzat  pel grup a l’oposició UFO. Si bé tots sabem que 
mai hem volgut entrar en el joc dels escrits i contraescrits 
i les desqualifi cacions, que només porten malentesos,  
enfrontaments i divisions, considero que en aquest cas és el 
meu deure que tothom vegi la realitat d’una forma ben clara, 
no només per a mi sinó també per a tots els regidors que 
han format part de les diferents corporacions municipals a 
les anteriors legislatures i que han treballat amb honradesa 
i d’una forma totalment desinteressada per al bé comú, és a 
dir, per al bé d’Osor. Tothom està en el seu dret de tenir una 
visió personal del poble i de la política, dit d’una altra manera, 
de veure les coses des del seu propi prisma; ara bé, crec, 
francament, que aquests atacs i desqualifi cacions no són ni 
bons ni adequats, ni ara ni mai, ja que això condiciona moltes 
persones que voldrien treballar per al poble.

Dit això, no em queda res més que desitjar-vos un bon estiu i 
esperar que l’aigua no torni a sortir de mare.

Isidre Font i Corominas
Alcalde.
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Amb el suport de:

de l’alcalde
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“L’Ajuntament no deu res de res”- L’Ajuntament té un 
deute de 350.000 E”

Mai he pogut dir que no devem res, quan des de l’any 
2008 tenim un préstec, i en un ajuntament sempre hi 
ha factures per pagar, però també ingressos per rebre. 
El que potser vaig dir era que no érem un ajuntament 
endeutat, cosa molt diferent.

“L’Ajuntament té un deute de 350.000E. (Font au-
ditoria de la Generalitat de Catalunya) després que 
l’empresa Xaloc, dependent de la Generalitat de Cata-
lunya, hagi fet l’auditoria de comptes del nostre Ajun-
tament......”

Mai la Generalitat ens ha fet una auditoria, ni Xaloc és 
una empresa, ni depèn de la Generalitat.

L’exercici 2011 es va tancar amb dèfi cit, i això obli-
ga els ajuntaments a la redacció d’un Pla Econòmic 
Financer, que regula les despeses a pressupostar du-
rant un any, despeses que al fi nal de l’exercici mai 
puguin superar els ingressos i que aquests, a més, 
puguin permetre d’eixugar el dèfi cit de l’exercici an-
terior,  per tal de complir amb la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària. 

L’equip de govern va optar per la redacció d’un Pla de 
Sanejament Financer per a tres anys malgrat que pot 
tenir una durada superior, la qual cosa ens obliga a un 
estricte compliment del que allà s’hi regula.

L’any 2007, l’ajuntament es va adherir al Pla 
d’Assistència Comptable (PAC) ofert per  l’organisme 
autònom de la Diputació de Girona Xaloc; aquest or-
ganisme  ofereix un servei gratuït de confecció de 
plans de sanejament adreçat als ajuntaments adhe-
rits al PAC. 

Per encàrrec de Xaloc, aquest pla ha estat redactat 
per l’empresa consultora i auditora de comptes Fau-
ra-Casas de Barcelona. El dia 9 de gener, el vàrem 
presentar personalment al Departament de Tutela Fi-
nancera de la Generalitat, organisme que ens en va 
donar el seu vist i plau inicial  en data 8 de febrer, 
raó per la qual es va aprovar per Ple i es va trametre a 
l’esmentat organisme de la Generalitat de Catalunya 
per a la seva aprovació defi nitiva, fet que es va produir 
el passat 17 d’abril.

LIQUIDACIÓ 2011

Factures pendents de pagament        181.098,63E
Préstec pendent d’amortitzar  185.554,68E
Pendent de cobrament            255.188,98E
En resum, podem dir que a 31 de desembre de 2011 

Respostes a L’UFORENC
el deute en factures era de 181.098,63E, i els im-
ports pendents de cobrament de 255.198,98E, 
l’amortització dels 185.554,68E del préstec es fa 
en quotes trimestrals i quedarà liquidat el 30 de juny 
de 2018.

LIQUIDACIÓ 2012

Factures pendents de pagament         180.367,25E
Préstec pendent d’amortitzar             155.064,10E
Pendent de cobrament                      243.121,05E 
   
Cal tenir en compte que a la liquidació de l’exercici 
2012 hi ha acumulats els saldos pendents de paga-
ment i de cobrament del 2011, per tant, tal com ja hem 
explicat en el punt anterior, l’import de les factures 
pendents de pagament és de 180.367,25E, els im-
ports pendents de cobrament pugen a 243.121,5E i 
el préstec pendent d’amortitzar és de 155.064,10E. 

“no tenim piscina coberta, ni poliesportiu, ni teatre, 
ni local social,.....”
 
Si a l’apartat anterior es fa referència al fet que no 
hem de comparar-nos amb altres ajuntaments, aquí 
tampoc ho hauríem de fer, en efecte, no tenim pisci-
na coberta,  ni la volem, per insostenible econòmica-
ment; de  poliesportiu, tampoc en tenim, però el que 
es refereix a  teatre i local social creiem que gaudim 
d’una Sala polivalent que molts pobles semblants al 
nostre voldrien tenir, així com tota una zona esportiva 
i de lleure, piscina, camp de futbol, etc, que molts 
municipis més grans ens envegen. 

A més de pagar tot el que es devia de les obres de 
l’edifi ci de l’ajuntament, que no era poc, així com 
l’expropiació dels terrenys del pont de les Escoles, 
entre d’altres deutes que vàrem heretar de l’antic 
ajuntament, també hem millorat, o fet de nou,  la 
urbanització de bona part del poble: Soleric, casc 
antic, carrer Catalunya, clavegueres del carrer Major, 
carrer dels Països Catalans, carretera de la Piscina a 
mas Coll, pavimentació de la carretera del Coll, en-
llumenat del carrer de França i d’una part del carrer 
Major,  reurbanització del principi i el fi nal del ca-
rrer de França, els dos carrers que uneixen el carrer 
de França i el carrer de l’Arbreda amb el carrer dels 
Països Catalans, el carrer de la Penya,  la dues pis-
cines noves, el pou per al subministrament d’aigua 
potable... entre moltes altres coses. CREC, SINCERA-
MENT; QUE ALGUNA COSA S’HA FET.

“per Nadal l’Ajuntament es va gastar 1.660E  en lots 
de Nadal de l’Hipercor”
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En aquesta quantitat hi ha les paneres de Nadal dels 
anys 2009 i 2010, que es varen repartir als tres tre-
balladors de l’ajuntament, als dos tècnics municipals, 
als 7 regidors  i a 4 veïns d’Osor. 
Cal posar de manifest que les paneres eren les més 
econòmiques de les disponibles i que en relació als 
4 veïns d’Osor es va fer en consideració a què han 
vingut efectuant, i continuen efectuant actualment, 
tasques de col·laboració de forma totalment gratuïta 
per a l’ajuntament i, per tant, per al poble.

També cal dir que l’any 2010 va ser el darrer en què 
es varen repartir lots de Nadal.

“es van gastar 6.742E en dietes.....”

Aquest import correspon a l’assistència a sessions i 
a desplaçaments dels regidors de l’any 2010 i de ge-
ner a juny de 2011, excloent-ne l’alcalde que ja te 
la seva assignació mensual; una part d’aquest import 
també el va percebre alguna persona que actualment 
és membre de l’UFO i, en aquells moments, no se’n 
va pas queixar.

“es van esfumar 40.827E al banc.......”

Aquest import correspon a amortització,  30.490,58E 
de l’únic préstec que tenim concertat l’any 2008 i la 
resta, interessos.
Considerem que aquesta afi rmació està intencionada-
ment formulada amb ambigüitat per tal de confondre 
i fer creure a la gent que l’ajuntament ha fet desa-
parèixer diners sense causa justifi cada. Això, eviden-
tment, en cap cas ha estat així, la qual cosa es pot 
comprovar consultant la comptabilitat municipal. 

“es van gastar 3.270E en Atencions Protocol·làries, 
dels quals  uns 815E van ser a un bar del poble”

En primer lloc, cal dir que dins d’aquest 3.270 euros, 
hi ha inclosos el 1.665,34E dels lots de Nadal, per 
tant, l’import real de les atencions protocol·làries és 
de 1.605,01E que  correspon a:

• Dinars comissions de delimitació del terme d’Osor 
amb altres ajuntaments veïns, invitacions a diferents 
càrrecs públics que han visitat el poble: 815,00E
• Ofrenes fl orals 11 de setembre General Moragues 
2010 i 2011: 90,01E
• Viatge representants d’Osor (Girona) a Osor 
Croàcia (Isidre Font, Anna Rocasalva, Ramon Codina 
i Jaume Gil): 700,00E

“es van llegir premsa i llibres per valor de  1.970,40E”

• 1 llibre de dret administratiu: 50, 00E
• Subscripció Diari de Girona i Punt Avui: 1087,40E
• Factures impremta publicació L’Osorenc: 540,44E
• Punt Avui, publicació edicte de l’Avanç del POUM: 
   292,64E

Volem recordar que els diaris també es comparteixen 
amb el Casal de la Gent Gran.  Actualment, només 
estem subscrits al Punt Avui que està destinat exclu-
sivament al Casal. Per tant, totes les despeses estan 
clarament justifi cades i obeeixen a serveis de presta-
ció raonable per part de l’ajuntament. Altra vegada 
ens trobem amb afi rmacions ambigües i malintencio-
nades que no busquen altra cosa que la desqualifi ca-
ció i desprestigi de la nostra institució. Si comparem 
la despesa en material de premsa i papereria i llibres 
per a l’actualització jurídica, estem MOLT per sota 
de la mitjana d’altres ajuntaments amb una dimensió 
similar. 

“els regidors de l’oposició mai han cobrat ni un sol 
euro”

Quan es va publicar L’Uforenc, els de l’equip de go-
vern tampoc. Actualment, han cobrat tots els regidors 
fi ns a 31 de desembre de 2012. Tanmateix, i perquè 
les coses quedin clares i en el seu lloc, volem afegir 
que l’ordre de transferència de pagament als diferents 
regidors està feta del 25 de març de 2013, és a dir, 
amb anterioritat a l’afi rmació de l’UFO, el càrrec de 
pagament està datat a 28 de març  i l’esmentada pu-
blicació es va repartir el mateix 28 de març al vespre.
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RESUM DELS TEMES MÉS IMPORTANTS TRACTATS EN EL PLE MUNICIPAL 
ENTRE EL 8 DE FEBRER DE 2013 i 10 DE JUNY DE 2013

ACTES APROVADES

1/2013- 8 de febrer de 2013

• Aprovació actes anteriors.
• Dació en compte dels decrets d’alcaldia
• Dació en compte dels informes de morositat
• Aprovació de la reducció de les retribucions del 
personal de la corporació en compliment del RD Llei 
8/2010.
• Aprovació del Pla de Sanejament Financer

ACTES PENDENT 
D’APROVAR

2/2013- 31 de maig de 2013

• Aprovació actes anteriors
• Dació en compte dels decrets d’alcaldia
• Ratifi cació de l’acord de dissolució del Consorci Me-
diambiental de la Selva 
• Aprovació de l’acta de delimitació del terme muni-
cipal entre Osor i Susqueda.
• Acord d’aclariment de la modifi cació del tipus im-
positiu de l’ordenança fi scal 2013 de l’IBI urbana. 
(que queda establerta en el 0.623 %)
• Dació en compte dels informes de morositat.
• Dació en compte de la liquidació de l’exercici 2012.
• Aprovació inicial pressupost 2013

3-2013- 10 de juny 2013

• Aprovació inicial Pla Ordenació Urbanística Munici-
pal i Catàleg de Masies.

DELIMITACIÓ DE TERME 
MUNICIPAL ENTRE OSOR 
I SUSQUEDA
Durant el gener de l’any 2011 vàrem iniciar els tre-
balls de delimitació del terme d’Osor, amb els muni-
cipis veïns, Brunyola, La Cellera, Santa Coloma de 
Farners, Sant Hilari Sacalm i Susqueda.

Durant els treballs de delimitació amb els quatre pri-
mers municipis esmentats, vàrem detectar errors en 

la proposta que ens feia la Generalitat i, de comú 
acord entre les Comissions, es varen resoldre a satis-
facció de totes les parts.

Quan va arribar el dia de la delimitació amb Susque-
da el problema va ser més greu, ja que la proposta de 
la Generalitat i que consta en els plànols de l’Institut 
Cartogràfi c de Catalunya, basada en uns treballs rea-
litzats el juliol de l’any 1927, entre altres greus erra-
des, contempla que el santuari del Coll, la rectoria i 
la Casanova del Coll pertanyen al municipi de Sus-
queda.

Tothom sap que els edifi cis abans esmentats estan 
dins del terme d’Osor, però l’Ajuntament de Susque-
da, aprofi tant l’acta que hem esmentat  i que el nostre 
Ajuntament considera nul·la entre altres coses perquè  
no la va signar cap representant de l’Ajuntament no-
més ho van fer el secretari i l’agutzil, els vol incloure 
dins del seu municipi.

Gràcies a un document que vam trobar a l’Arxiu Co-
marcal de la Selva, de Santa Coloma de Farners, da-
tat del 12 de maig de 1927, titulat “Acta de deslin-
de y amojonamiento del término municipal de Osor y 
Susqueda”, i signat per l’alcalde, regidors i secretaris 
de les dues corporacions, hem pogut fer un exhaustiu 
treball de camp per trobar les fi tes que s’esmenten 
en aquest document tot i que moltes no són de terme 
municipal, però sí de les fi nques particulars que mar-
quen el terme municipal.

Tot i presentar el document, fi tes i plànol on s’han 
situat les fi tes trobades, i que la línia d’unió entre 
aquestes fi tes coincideix amb la línia de terme que 
sempre hem defensat, l’ajuntament de Susqueda s’hi 
oposa.

A la darrera reunió de les comissions de delimitació 
de terme, celebrada a l’ajuntament de Susqueda el 
dia 11 d’abril de 2013, es va signar una acta en des-
acord, en la qual cada ajuntament hi fa constar i de-
fensa la seva proposta.

Tota la documentació trobada des de l’any 1700 fi ns 
a l’actualitat parla del santuari de la Mare de Deu del 
Coll en terme d’Osor, exceptuant els treballs de camp 
(erronis) que es varen fer el juliol de 1927.

Ara està en mans de la Comissió del Mapa Municipal 
de Catalunya la resolució del confl icte.

Volem aprofi tar aquesta publicació per agrair a  Pere 
Busquets Puigderrajols, Marià Coll Casas i Josep Ro-



casalva Busquets,  bons coneixedors del territori i en 
especial de tota la zona del Coll com a propietaris de 
fi nques que en són, la seva inestimable ajuda en la 
recerca de les fi tes.

PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL 
I CATÀLEG DE MASIES
En data de 10 de juny es va aprovar inicialment pel 
Ple, i en aquests moments està a exposició pública 
pel termini de 60 dies, havent-se publicat l’edicte en 
el Butlletí Ofi cial de la Província de Girona, en el Diari 
Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, en el Diari de 
Girona i el Punt Avui. 

En tractar-se d’un document que regularà el manteni-
ment i creixement urbanístic del nostre poble durant 
uns 20 anys, és molt important que tothom faci les 
consultes oportunes a l’esmentat Pla i que, si ho creu 
convenient, hi presenti al·legacions o suggeriments.

Podeu consultar la documentació a les ofi cines muni-
cipals o a la web www.osor.cat

Restem a l’espera que en els propers dies els SSTT 
del Consell, redactors del POUM, vinguin a fer una 
exposició pública i aclarir els dubtes que puguin sor-
gir entre la ciutadania.

MUR ESCOLES
A principis de març, a causa de les pluges, va caure 
el mur de sota les escoles, que ja estava en mal estat 
des de feia un temps, es va esllavissar. La seva repa-
ració ha costat 13.624,60 euros.

Aquesta inversió l’hem hagut de fer sense tenir-ne 
consignació pressupostària,ja que s’ha tractat d’un 
imprevist que s’ha resolt per la via d’urgència, degu-
dament avalats pels corresponents informes tècnics. 
Actualment, estem treballant per aconseguir una sub-
venció que ens minori part de les despeses.

Obres imprevistes com aquesta fan que, moltes vega-
des, no es pugui complir amb el Pressupost General 
de la Corporació previst per a l’exercici en curs.

SUBVENCIONS ATORGADES
I PAGADES A ASSOCIACIONS 
CORRESPONENTS AL 
PRESSUPOST 2012

En el marc de la col·laboració que l’Ajuntament té 
amb les diferents entitats del municipi, amb càrrec 
al pressupost de l’exercici 2012 s’han concedit les 
següents ajudes econòmiques:

Entitat              Import e
Associació de Comerciants 
(Fira del senglar)            1.384,12
CEIP la Vall (revista escolar)      50,00
Associació de Mares i Pares del 
CEIP La Vall                                          1.000,00
Societat de Caçadors            1.000,00
Casal de la Gent Gran     269,00
Associació d’Amics per Promoure Activitats 
Culturals (Comissió de Festes)          2.500,00

També considerem importants les despeses que as-
sumeix l’ajuntament i que benefi cien directament les 
entitats, com és el consum elèctric i calefacció del 
Casal de la Gent Gran, el consum elèctric del local 
dels caçadors, així com l’electricitat i el gas dels ves-
tidors del futbol, i el manteniment del camp de fut-
bol, així com tota la despesa elèctrica i de calefacció 
(aquesta darrera depenent de quin tipus d’actes) de 
la Sala, on s’hi fan gairebé totes les activitats)

SUBVENCIONS DEMANADES
Com l’any passat, arran de les retallades d’ajudes i 
ingressos en general i l’augment dels costos de tots 
els serveis i subministres, hem optat per destinar les 
subvencions, en tot el que ha estat possible, a des-
peses generals. Tot seguit us en fem un breu resum.

• Diputació de Girona

Destí                                       Import concedit e
Despeses corrents consum elèctric         21.250,00
Despeses culturals            3.750,00        

També ens hem acollit als programes de protecció de 
la salut oferts per Dipsalut, organisme autònom de 
la Diputació de Girona, que ens fa els controls de 
la xarxa d’aigua, de les piscines d’ús públic, de la 
legionel·losi dels vestidors del futbol... Aquest ser-
veis, a més a més, majoritàriament ens els fan de 
forma gratuïta i aquells que s’han d’abonar, com ara 
les analítiques, ens els realitzen a un cost molt baix.

• Generalitat de Catalunya

Enguany, la Generalitat ha obert  la convocatòria de 
subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya per al quadrienni 2013-2016; aquest és el 
programa de subvencions que històricament ha tingut 
més importància per al fi nançament d’obres munici-
pals, atès que per a municipis de fi ns a 1.000 habi-



tants la subvenció por arribar al 95 % del cost del 
projecte.

A la present convocatòria, hi ha una novetat que és la 
línia d’ajut destinada a obres de manteniment. El seu 

Actuació /Any     Subvenció demanadae       Aportació municipale        Pressupost totale

Millora de serveis i pavimentació 
voreres al carrer Major (de la 
botiga de la Cerbus a 
l’Ajuntament) 2014   187.519,51          9.869,45                         197.388,96

Consolidació d’un mur i adequació 
d’un accés a la  riera d’Osor 
(plaça Vella)/2016     89.253,71          4.697,57                   93.951,28

REGIDORIA DE CULTURA
Tal i com us vàrem avançar al darrer número de L’Osorenc, en aquest mes de juliol farem la presentació de dos 
llibres, concretament el número 23 dels Quaderns de la Selva, en el qual s’hi recull l’article titulat “A l’entorn 
de l’adscripció municipal del santuari del Coll” de Fèlix Bruguera, i, en segon terme, Homes i dones de la Sel-
va. Diccionari biogràfi c, on apareixen més d’una vintena de persones relacionades amb el nostre poble. 
L’acte se celebrarà a la Sala el divendres 12 de juliol a dos quarts de nou del vespre i comptarà amb la partici-
pació de Joan Llinàs, president del Centre d’Estudis Selvatans i coordinador del diccionari biogràfi c amb Narcís 
Figueras, que també ens acompanyarà, Fèlix Bruguera, estudiós local, l’alcalde Isidre Font i un representant 
del Consell Comarcal de la Selva com a entitat editora de l’obra. La presentació s’acompanyarà d’una exposició 
a l’entorn d’alguns dels personatges selvatans que apareixen a la segona de les obres esmentades. 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, COMUNICACIÓ
AMB EL CIUTADÀ I NOVES TECNOLOGIES

import ve fi xat pel nombre d’habitants, i ens correspo-
nen 19.200,81 euros cada any (2013-2016)

Sol·licituds presentades al PUOSC per a inversió:

Cap d’aquests imports han estat consignats en el pressupost d’enguany, pel principi de prudència pressupostaria

Benvolguts osorencs i osorenques,

De bell nou em poso en contacte amb vosaltres per, 
en primer lloc, informar-vos de les últimes actuacions 
de la Regidoria de Medi Ambient. Amb en Josep Pla 
de la Brigada hem fet, fa poques setmanes, una re-
collida de deixalles pels voltants del pantà. Malaura-
dament, segueix havent-hi gent desaprensiva que no 
respecta la natura malgrat gaudir-ne. És com un con-
trasentit però així va la cosa. M’hauria agradat que en 
Josep tingués l’ajuda d’alguna persona més ja que ve 
l’estiu i li espera, de ben segur, més feina però no ha 
estat possible. M’he dirigit de nou a l’empresa Fecsa 
Endesa, a través del Sr. Serrano, per demanar que ta-
llin els arbres inclinats cap a la carretera del pantà de 
Susqueda, ja que ells en són els responsables, arran 
d’un parell d’ensurts que hem patit aquesta primave-
ra (dos arbres caiguts enmig de la carretera del pan-
tà); em diu que l’empresa farà pressupost, que no hi 
ha massa diners... bé, que cadascú ho interpreti com 
vulgui. També he demanat l’actuació de l’arquitecte 
municipal en referència a una casa i parcel·la com-

pletament abandonades en el veïnat on visc, se n’han 
fet fotos i s’actuarà en conseqüència, ja que els pro-
pietaris tenen l’obligació, encara que no visquin en el 
lloc, de tenir-ne cura.
Quant als residus de les Mines d’Osor i les runes 
dels voltants, estem en tràmits, tant l’oposició com 
l’Ajuntament, per arribar a una solució.
I, fi nalment, us vull dir que vaig quedar impactada per 
l’últim Uforenc , el butlletí informatiu de l’oposició: 
només us diré que està escrit, tant en el fons com en 
la forma, amb molt d’odi i em va fer pensar en  aquella 
dita que diu: “Calumnia, que alguna cosa queda...” 
Per part meva, l’oposició no ha escoltat ni escoltarà 
mai ni la broma àcida, ni la burleta fàcil ni l’acusació 
sense fonament  de les quals diuen que són víctimes, 
perquè m’estimo més treballar per al poble cosa que, 
en defi nitiva, és la meva obligació com a regidora.
Com sempre, resto a la vostra disposició per a qualse-
vol dubte i/o suggeriment. Bon estiu a tothom !

Antoinette Serra Mateu 

Tota la documentació justifi cativa del que us hem exposat en aquest butlletí resta a la vostra disposició a les ofi cines municipals.


