
om tots sabeu, aquest butlletí va néixer amb la intenció 
de tenir tot el poble ben informat de les decisions que es 
prenen des de l’Ajuntament. A més a més, com ja es va 
anotar des del primer número, de juny de l'any 2000, que es 
pot consultar al web municipal, es tracta d'una publicació a 
la qual també pot participar-hi qualsevol ciutadà.

Evidentment, el que interessa més, i s'hi ha anat esmentant, són les diferents 
obres urbanístiques que han anat canviant, de mica en mica, la imatge del 
nostre poble però, és clar, sense deixar de banda el dia a dia tan important 
quan vivim en uns moments tan difícils com resulten els actuals.

Començaré per comentar-vos les obres del carrer Major, de les quals ja 
n’hem parlat repetidament en altres butlletins. Aquesta obra ja havia estat 
aprovada anteriorment, tanmateix, la subvenció només era del 50%, la qual 
cosa implicava que l’altre 50% s’havia d’assumir entre l’Ajuntament i els 
veïns, cosa que ens semblava inassolible econòmicament. A dia d'avui, us 
puc dir que han estat aprovades les dues obres presentades a la convocatòria 
de subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, la  reurbanització 
d’un tram del carrer Major, subvencionat amb un 95%, i la millora de la plaça 
Vella i entorns, subvencionat amb un 74,51%, la primera obra per a l'any 2016 
i, la segona, per al 2017.

Creiem que és molt important, en moments com aquests en què les inver-
sions s’han estancat, tenir els projectes redactats i a punt per quan hi hagi 
l’oportunitat de tirar-los endavant, i així ho hem anat fent, incloent-hi la 
redacció del POUM tan necessari i, alhora, tan costós, tant a nivell tècnic 
com econòmic.

En una altra línia, també voldríem informar-vos que, després de nombroses 
gestions i pressions, hem aconseguit que es reiniciïn les obres de la depura-
dora d’Osor, la qual està previst que entri en funcionament a principis d’estiu. 
Sens dubte, això, sumat a les millores a la depuradora de Sant Hilari, facilitarà 
que puguem gaudir d'una riera com la d’abans.

I ja per acabar, us volem desitjar un venturós any nou 2014, un any especial-
ment il·lusionant per a molts de nosaltres atès que esperem que sigui el que 
la història marqui com aquell en el qual Catalunya va poder triar el seu futur 
perquè, com sempre, i donant ple suport a les paraules del president Mas i 
dels grups que l'acompanyen, considerem que a tots els catalans i catalanes 
se'ns ha de respectar el dret a decidir quin és el camí que desitgem per al 
nostre país.

Isidre Font Corominas
Alcalde
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Amb el suport de:
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Arriba la Festa Major, l'estiu 

s'acaba i comença un nou 

curs escolar. Després de les 

vacances, temps per gaudir, 

descansar i carregar piles, 

ens preparem per arrencar 

un nou curs amb força, ga-

nes i il·lusió per aconseguir, 

entre tots, que els projectes 

tirin endavant amb èxit.

Aprofi tarem aquest escrit per 

AFA ESCOLA LA VALL 

a fer-vos saber que un dels objectius que la Junta de 

l'AFA ens hem proposat en aquesta nova etapa (abans 

AMPA, ja veurem com es dirà després!), és assolir una 

comunicació fl uïda i constant amb totes les famílies. 

Per això, us anirem informant puntualment de tot allò 

que sigui d'interès per a vosaltres, tant de les coses 

positives com de les negatives, que esperem siguin 

les mínimes. Seguirem utilitzant el grup del WhatsApp 

de "Pares i Mares la Vall", com ja vam començar a fer 

el curs passat, i seguirem treballant per tenir una car-

tellera actualitzada i informar-vos per escrit a través de 

l'agenda escolar.

Busquem afavorir la majoria de pares i mares en tot el 

que fem (tasca difícil, de vegades impossible) i segui-

rem donant tot el nostre suport a l'escola, per al bé 

dels nostres fi lls i fi lles, perquè tinguin un bon centre i 

una millor educació.

Som una AFA senzilla, amb pocs recursos: actualment, 

la Junta està formada per quatre membres, però l'AFA 

som tots, totes les famílies, no només la Junta; volem 

que sigui un espai d'escolta i respecte de totes les opi-

nions i ens agradaria que més gent pogués col·laborar 

en les tasques que emprenem. Com a pares i mares, 

podem aprofi tar aquest període per participar en l'es-

cola: la Castanyada, els Pastorets, el Carnestoltes, la 

jornada de treball a l'escola, la diada de Sant Jordi, la 

Fira del Senglar, el curs de piscina, el sopar de fi  de 

curs... No es tracta d'una obligació sinó d'una neces-

sitat i d'una oportunitat.

Per acabar, volem agrair a tots aquells comerços, ne-

gocis i particulars que han participat en les activitats 

realitzades per l'AFA durant el curs, amb la seva assis-

tència o bé de forma econòmica: els anuncis del ca-

lendari, els números en la panera del dia del pare, l'ajut 

en la millora del pati mitjançant les guardioles que vam 

posar en diferents comerços... Gràcies per la vostra 

col·laboració i esperem seguir comptant amb el vostre 

suport en aquest nou curs que entra.

De part de tots els nens i nenes i pares i mares de l'Es-

cola la Vall us desitgem una molt bona Festa Major!!! i 

un molt bon curs escolar 2013-2014!!!

AFA Escola La Vall

La fotografia del grup

del curs 2012-2013.

(Imatge cedida per

l’AFA Escola La Vall)

Tota la documentació justifi cativa del que us hem exposat en aquest butlletí

 resta a la vostra disposició a les ofi cines municipals.
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cessaris al domicili, per tal d’evitar o retardar situacions 

d’internament i mantenir l’usuari en el seu medi amb 

garanties d’una atenció adequada. Es pretén, doncs, 

que la persona estigui el màxim de temps possible a 

casa.

TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA. Servei dirigit a 

persones grans o a persones que, per motius de salut, 

invalidesa o aïllament, requereixen d’una atenció con-

tinuada. És un mecanisme de suport que permet als 

seus benefi ciaris comunicar-se amb l’exterior davant 

d’una situació d’emergència o necessitat, alhora que 

afavoreix que la persona se senti més segura i acom-

panyada.  A través d’un aparell connectat al telèfon, la 

persona pot ser atesa les 24 hores del dia des d’una 

central d’urgències.

A part, també us volem notifi car que, el dia 14 de juny 

de 2013, es va signar un conveni entre l’Ajuntament 

d’Osor i Càritas Parroquial de la Cellera de Ter, pel qual 

el nostre municipi aportarà anualment una quantitat no 

inferior als 200 euros (el 2013 ha sigut de 128,00 € 

corresponent a la part proporcional) perquè així els 

veïns del nostre poble que ho necessitin puguin acudir 

al Banc d’Aliments de Càritas de la Cellera.

Així mateix, ens hem acollit al programa del Consorci 

de Benestar Social de la Selva “Salut i Crisi”, de Dip-

salut” basat en dues línies:

- Ajuts d’urgència social

- Compra de productes no alimentaris a repartir 

  entre els bancs d’aliments 

Recordem que, per rebre informació o per acollir-se 

a qualsevol de les ajudes esmentades, cal tenir una 

entrevista amb l’equip de Serveis Socials, els quals 

fan el corresponent informe. Cal demanar cita prèvia 

a l’Ajuntament, telèfon 972 44 60 00 o bé per correu 

electrònic ajuntament@osor.cat

JUTJAT DE PAU

Aprofi tem la possibilitat que ens dóna l’Ajuntament de 

participar en aquest butlletí, per donar-vos informació 

estadística sobre les tasques que es realitzen des del 

jutjat i oferir a tots els veïns d’Osor la nostra ajuda i 

col·laboració en tot el que puguem, tal com hem fet 

fi ns ara amb tothom que ens ho ha demanat. Recordeu 

que l’horari d’atenció al públic del Jutge de Pau, Valentí 

Tapia, és el dilluns a la tarda, amb concertació de cita 

prèvia.

Com a resum, us podem dir que la quantitat d’exhorts 

provinents d’altres jutjats així com diferents sol·licituds 

de particulars que s’han registrat i tramitat en el Jutjat 

de Pau ha estat la següent:

ANY         QUANTITAT

2011       117

2012      123

2013      122

Estadística dels assumptes més importants

En menor quantitat, també  s’han tramitat exhorts de 

Jutjat de Menors, Jutjats Socials, etc. Durant aquests 

anys, també s’ha celebrat un judici de faltes, així com 

5 actes de conciliació.

Any
Exhorts
Penals Exhorts

Civils

Registre Civil

Inscripcions Certifi cats Altres

2011

2012

2013

27

28

27

20

19

20

10

9

7

73

75

58

18

12

6

AFA CEIP LA VALL 

A causa d’un descuit, en el passat programa de la 

Festa Major del Terç no hi va aparèixer l’escrit de l’AFA 

la Vall, raó per la qual hem demanat a l’Ajuntament de 

publicar-lo en el present número de L’Osorenc. Des 

d’aquestes línies, demanem disculpes a la Junta de 

l’AFA i, encara que sigui tard, volem subsanar l’errada 

publicant-lo.

Per cert, des de 

la coordinació del 

programa del Terç, 

volem felicitar l’AFA 

pel preciós calen-

dari que han realit-

zat enguany.

www.osor.cat



ACTA APROVADA

4/2013- 12 de juliol de 2013

• Aprovació actes anteriors

• Dació en compte dels decrets d’alcaldia

• Ratifi cació de decrets d’alcaldia

• Proposta de festes locals per a l’any 2014

ACTES PENDENTS D’APROVAR

5/2013- 30 de setembre de 2013

• Aprovació actes anteriors

• Dació en compte dels decrets d’alcaldia

• Dació en compte de la previsió de la liquidació del 

  pressupost 2013

• Dació en compte de la previsió dels pressupostos 

  2014-2016

• Dació en compte del requeriment per al compliment

  de la llei de banderes

• Modifi cació ordenances (augment del 4% de l’IVTM

   i augment del descompte en la taxa d’escombraries

  dels habitatges amb compostador o femer) 

• Aprovació expedient extrajudicial de crèdit

• Nomenament de la nova comissió de delimitació de

   termes per efectuar-ne les fi tacions

• Aprovació Compte General 2012

6/2013- 14 de novembre de 2013

• Aprovació operació de crèdit de 65.000 euros

• Dació en compte dels informes de morositat del 

   3r. Trimestre

7-2013- 23 de desembre de 2013

• Aprovació inicial pressupost i plantilla de personal  

  2014
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Resum dels temes més 

importants tractats en ple 

municipal entre el 12-7-2013 

i el 23-12-2013

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, 

COMUNICACIÓ AMB EL 

CIUTADÀ I NOVES 

TECNOLOGIES

Una vegada més, em poso en contacte amb 

vosaltres a través de L'Osorenc per parlar-vos 

d’unes quantes actuacions que s’han dut a terme 

en el nostre municipi en el decurs dels darrers 

mesos.

El poble ha participat en diferents actuacions 

relacionades amb el reciclatge i els residus pro-

mogudes des del Consell Comarcal de la Selva. 

S’ha obsequiat a tots els alumnes del CEIP amb 

bosses de reciclatge i bosses de la compra i, així 

mateix, s’han millorat els contenidors més vells per 

a fer-los més efi cients. En aquest sentit, podreu 

veure que hi ha un mateix lema, tant a les bosses 

com als contenidors i camions de recollida que 

diu: Recicla i marca’t un punt! En aquesta línia, 

es fa molt evident que calen bons hàbits ciutadans 

en la vida quotidiana per poder arribar a reduir 

els residus de tota mena, calen productes, tant 

en l’àmbit privat com professional –com sabons, 

gels, pintures, etc.– que siguin innocus per al medi 

ambient ja que està en perill i sembla que ningú se 

n’adoni, hem de pensar en el present però també, 

i sobretot, en el futur, en com deixem el nostre 

entorn a les generacions que ens precedeixin. 

En un altre àmbit, considerem que hem de posar 

especial èmfasi en la necessitat que cal que ningú 

deixi trastos i altres deixalles fora dels contenidors 

ja que, malgrat els anuncis dissuasoris, encara hi 

ha gent que ho fa de forma incorrecta. En aquesta 

línia, us vull anunciar que a mitjans d'aquest mes 

de gener es farà una recollida de trastos.

Un tercer aspecte que us voldria comentar fa 

referència a la riera d'Osor. Arran de les fortes 

pluges passades, l’aigua de la riera baixava 

amb força però, alhora també baixava bruta 

i amb mala olor. Davant d’això, vam anar a 

visitar la depuradora de Sant Hilari, en el decurs 

de la qual, acompanyats del tinent d’alcalde 

d’aquella població i de la directora tècnica de les 

instal·lacions, controlades per l’ACA, vam poder 

constatar que a les instal·lacions ja s’hi han fet les 
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millores previstes, fet pel qual la depuradora funciona 

correctament, que de comportes no n’hi ha i que a la 

riera hi ha molts petits afl uents que vénen d’altres llocs 

i poden anar carregats de brutícia. La mateixa tècnica 

es va oferir de venir a Osor a fer una reunió informativa 

a la qual podrà assistir tothom qui vulgui, i concertar 

una visita guiada per a tothom que hi estigui interessat.

I relacionat amb això, m'és especialment plaent que 

s'hagin reiniciat les obres de la depuradora d’Osor que 

es calcula que hauran fi nalitzat cap al mes de juny, de 

ben segur que això és una excel·lent notícia!

I ja per acabar, en referència als temes de les Mines 

d’Osor, us vull anunciar que ja disposo de l’informe 

referent a la perillositat de les ruïnes de les antigues 

instal·lacions, la qual cosa comporta l’obertura del 

corresponent expedient. A banda, estic pendent d’un 

informe referent als residus, el qual espero tenir ben 

aviat, no en va, el vaig demanant reiteradament!

Bé, només em queda desitjar-vos uns bons auguris 

per a l’any 2014!

PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL 

I CATÀLEG DE MASIES

El dia 26 de juliol, els SSTT del Consell Comarcal de la 

Selva, redactors del POUM, van venir a fer una xerrada 

d’informació pública i aclarir els dubtes generals sorgits 

entre la ciutadania en referència al Pla, i els dies 17 i 

19 de setembre es van celebrar les jornades d’atenció 

personalitzada.

Durant el termini d’exposició pública, es varen pre-

sentar 20 al·legacions que estan en mans dels SSTT 

pendents de resolució.

S’han hagut de demanar 13 informes a organismes 

de la Generalitat, dels quals, actualment, n’hem rebut 

8 que són favorables o que marquen alguna directriu 

per millorar el Pla.

SUBVENCIONS 2013

En el darrer L'Osorenc, us vam informar de les sub-

vencions que teníem concedides, 25.000 euros  de la 

Diputació, per despeses de consum elèctric i culturals, 

així com els programes de protecció de la salut oferts 

per Dipsalut. Des d'aleshores, ens han concedit les 

següents:

Diputació de Girona

Destí          Import concedit €

Reparació del mur 

sota les escoles           13.624,60

Per despeses de 

manteniment i conservació    4.281,00
  

Creiem important esmentar que la subvenció per a 

la reparació del mur de sota les escoles ha estat del 

100% del cost de l’obra.

Generalitat de Catalunya

Destí           Import concedit €

Retribucions càrrecs electes 

(sou alcalde)      9.225,84

Per despeses Ball del Ciri       500,00

Subvencions Pla Únic d’Obres i Serveis 2014/2017:

Actuació/Any       Subvenció               Aportació        Pressupost 

concedida € municipal € total €

Millora de serveis i pavimenta-

ció voreres al carrer Major 

de la botiga de la Cerbus 

a l’Ajuntament / 2016

Consolidació d’un mur i 

adequació d’un accés a la riera 

d’Osor (plaça Vella) / 2017

187.519,51                9.869,45                 197.388,96

70.000,00                  23.951,28                  93.951,28

Altres

Hem sol·licitat una ajuda al Consell Comarcal de la Selva per a la Fira del Senglar.

SUBVENCIONS 2014

La Diputació de Girona ha obert dues convocatòries 

per al proper any a les quals ens hem acollit:

- Assistència als ajuntaments per a la prevenció 

d’incendis forestals, consistent en la neteja de 

franges de seguretat en marges de camins de 

titularitat municipal, així com l’arranjament del 

ferm de camins públics inclosos en plans de 

prevenció d’incendis.

- Millora de la Competitivitat Territorial, consistent 

en assessorament tècnic en matèria de promoció 

econòmica i desenvolupament local, promoció 

del territori a partir dels recursos naturals, cultu-

rals, etc.

BENESTAR SOCIAL

La crisi també ha obligat els ajuntaments a fer-se càrrec 

d’un tant per cent de les ajudes que reben tant les 

persones grans com les més necessitades. Ja fa uns 

quants anys que l’aportació municipal en aquest sentit 

es va incrementant, us podem informar que, enguany, 

el cost de Benestar Social repercutit directament a les 

arques municipals ha estat el següent: 

CONCEPTE              IMPORT €

Treballadora Social           1.716,24

Educador Social          1.066,68

SAD dependència          2.531,24

SAD social           1.252,04

Teleassistència domiciliària           122,63

Aportació Càritas parroquial 

a la Cellera de Ter                       128,00

TOTAL          6.816,83

SAD DEPENDÈNCIA. Consisteix en l’aportació mu- 

nicipal per sufragar part de l’import que reben les per-

sones grans o amb discapacitat i que estan inclosos 

dins de la Llei de la Dependència.

SAD SOCIAL. Conjunt d’accions organitzades per 

prestar suport personal, atenció i ajut especialment 

a les persones amb difi cultats de desenvolupament, 

manca d’autonomia personal, disminució o una pro-

blemàtica familiar especial, desplaçant els serveis ne-
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