
I ja en tenim 9! I com 
que som tossuts, us 
volem seguir convi-
dant a que ens feu 
arribar fotografies o 
notícies que creieu 
interessants. Amb 
vosaltres, el butlletí 
que teniu a les mans 
estem convençuts que 
pot seguir millorant i 
consolidant-se!

Si busqueu la paraula «moció» al diccionari de llengua catalana hi podeu trobar «Acció 
de canviar de lloc o posició» o «Proposició feta a un grup per provocar un moviment». 
I aquesta portada va d’això: De 4 mocions que l’equip de govern de l’ajuntament ha 
aprovat en aquest últim ple i que pretenen canviar l’estat de coses que no es mouen 
o no ho fan de la manera més adequada. La primera és d’adhesió al Pacte Nacional pel 
Referèndum i que entén aquesta consulta com una eina d’aprofundiment democràtic, 
la segona és d’adhesió a la campanya «Casa Nostra és Casa Vostra» que dona suport 
a l’acollida de refugiats al nostre país, víctimes de conflictes armats, la tercera és per 
exigir la racionalització dels horaris de la línia de tren de rodalies com a camí per 
aconseguir un transport públic digne i de qualitat i la quarta pretén promoure i defen-
sar la reforma horària per combatre la desorganització que pateix en aquest sentit el 
nostre país i que provoca llargues jornades fora de casa, dificultats en la conciliació 
familiar, etc...Ja ho veieu...Tot es mou!!!

BUTLLETÍ INFORMATIU D’OLOST I SANTA CREU

Ajuntament d’Olost
i Santa Creu

Març 2017Número 9

Edita: Ajuntament d’Olost | Plaça Major, 1 | 08516 Olost
Tel. 93 888 02 11 | Fax 93 888 05 52 | tramitolost@olost.cat

Coordinació: Pere Marti (pmartigrau@gmail.com)

Imprimeix Art�c SCCL, sobre paper reciclat.

Ajuntament d’Olost
i Santa Creu Dipòsit Legal: B 13344-2016

A l'àlbum d’aquest mes podeu veure una 
imatge del Carnaval d’Olost, una imatge de la 
construcció de la zona d’emergència, una 
sessió de les cuineres d’Olost i dues imatges 
de les obres que s’han iniciat pels nous 
banys del Casal d’Avis.

Serveis
Municipals

Agenda
En primer lloc informar que el proper 23 
de març, i fins el 4 d’abril, s’obre la 
Pre-inscripció pel curs 2017-18 de 
l’escola Terrra Nostra d’Olost. L’horari de 

secretaria durant aquests dies serà els 
dijous i divendres de 12h30’ a 13h30’ i 
de 15 a 16h30’. Més informació a 
agora.xtec.cat/ceip-terranostra. D’altra 
banda recordar que el proper 17 d’abril, 
Dilluns de Pasqua, se celebrarà, com és 

tradició, l’Aplec de Sant Adjutori. 
I, finalment, el dijous 20 d’abril se 
celebrarà una nova edició de «Lectura en 
Veu Alta» a l’Espai Activa’t! d’Olost i a 
partir de les 16h30’. Hi esteu tots 
convidats a fer de Rapsodes!

Serveis Socials Municipals per 
usuaris de 18 a 65 anys:  
Dimarts de 9 a 13h 
amb cita prèvia al 938880211 
o al 938880412. 
Pl. Major, 1 Contacte: Ester ordeig 
eordeigc@cssosona.cat

Serveis Socials Municipals per 
usuaris de 0 a 18 anys:  
Dimarts de 9 a 13h 
amb cita prèvia al 938880211 
o al 938880412. 
Pl. Major, 1 Contacte: Laura Alabern. 
lalabernc@cssosona.cat 

Bibliobús Tagamanent: 
Dilluns de 16 a 19h. 
Persones i Telèfons de contacte: 
Assumpta Molist i Xevi Cunill al 
609196431. Av. de l’esport, davant 
del pavelló municipal. 
b.tagamanent@diba.cat



de suport a l’escola bressol Estel per 
l’augment d’infants que gaudeixen del 
servei (ha passat de 21 a 24), de manera 
que el seu horari ha quedat fixat de 9 a 
13h del matí i de 15 a 17h de la tarda. 
En la mateixa sessió es va informar del 

resum de peticions que s’han fet a les 
subvencions de la Diputació per diverses 
accions, així com que es publicarà ja el 
Pla Parcial per ampliar el sector Terrade-
lles, atès que ja s’ha constituït l’aval per 
les obres d’urbanització.

Notícies

Feines de la brigada
Aquests dies la brigada ha 

finalitzat els treballs de poda de 
tots els arbres i tanques del poble 

que ho necessitaven i ha 
començat a tallar l’herba dels 
parcs i jardins del poble. En 

breu, començaran a fer la posta a 
punt de les piscines municipals, 
tant de la gespa com de l'aigua i 

s'han de repassar també les 
rajoletes del voltant de les dues 

piscines. Finalment, estan 
finalitzant les obres de renovació 

dels banys del Centre Cívic.

Banys del Casal dels Avis
El dilluns 6 de març va començar 

el projecte de construcció dels 
nous banys del Casal dels avis. 

S'ubicaran a la part posterior del 
Casal, entre les vidrieres que 

donen al pati de darrera. Es fan 
totalment de nou, amb un bany 
per els homes i l'altre que serà 

per les dones. Aquest últim 
també complirà amb la 

normativa d’accessibilitat per 
discapacitats. Les obres, que 

tenen un pressupost aproximat 
de 15.000 euros, es preveu que 

estiguin acabades a mitjans 
d'abril. Un cop acabats els banys 
nous, es procedirà a desmuntar 
els antics banys de l'interior del 
Casal, fet que permetrà disposar 
de 2 habitacions independents 

que s’utilitzaran com a 
magatzem i com a sala vestidor 
o per als serveis de perruqueria, 

entre altres possibilitats.

Finalització de la renovació 
de l’enllumenat públic de Sta. 

Creu
Per fi s'ha acabat la renovació de 
tot l'enllumenat públic de Santa 

Creu. S'han acabat de muntar els 
projectors de l'església i algunes 

lluminàries que faltaven. Per 
tant, ara si que ja estan totes 

completament renovades. 
Properament s’informarà de 

l’estalvi energètic i econòmic que 
aquest canvi suposarà.

Recomanacions per l’ús de la llenya i 
biomassa en instal·lacions domèstiques

Ple Municipal del dia 7 de març de 
2017 i Juntes de Govern Local dels 
dies 21 de febrer i 7 de març: Pel que 
fa al PLE, es va aprovar la rebaixa del preu 
pel servei del migdia de  l’escola bressol 
per les famílies que ho demanin i hi tinguin 
més d’un fill i que afectarà tant a la quota 
mensual d’escolaritat com al servei 
d’atenció al migdia, amb una reducció 
d’un 20% i amb efecte retroactiu des del 
gener de 2017. Es va aprovar la proposta 
més proteccionista del nou Mapa que està 
elaborant la Generalitat de Catalunya per 
preservar el nostre Terme Municipal de la 
contaminació lumínica. Es va nomenar a la 
funcionària municipal, Sra. Teresa Vilado-
mat, com a tresorera preveient, així mateix, 
la retribució que escau per assumir 
aquestes noves funcions a les que obliga 
la normativa local. El ple també va aprovar 
un expedient de modificació de crèdit, 
dintre del pressupost de 2017, per import 
de 4.365,40. Va ser també en aquesta 
sessió on es van debatre i aprovar 
l’adhesió a les mocions de les quals 
s’informa en altres apartats d’aquest 
mateix BIO.

Pel que fa a les JUNTES DE GOVERN 
LOCALS, a part de les despeses que es 
van aprovar respectivament (19.786,14€ i 
23.509,47€) i d’altres assumptes ordina-
ris, es va aprovar, l’expedient pel qual 
s’han generat els recursos per refer l’àrea 
d’emergència de recollida dels residus 
malmesa per un incendi i que ja està 
apunt per tornar a fer servei. Es van 
aprovar els preus públics que es cobraran 
per utilitzar les pistes de pàdel  i que s’han 
fixat en 8€ i 10€ per cada hora i mitja i en 
funció de si s’utilitza o no la il·luminació, 
amb abonaments de 72€ (sense llum) i 
92€ (amb llum) per cada 10 utilitzacions 
de les pistes.

En la sessió de la JGL del dia 7 també es 
va decidir comprar, instal·lar i mantenir 
una aplicació informàtica per la gestió 
electrònica dels expedients i tot el tràmit 
administratiu de l’ajuntament. Es va treure 
a concurs la gestió del bar de les piscines 
municipals. Al mateix temps també es va 
donar compte de la resolució per la qual 
s’ha decidit ampliar l’horari de la persona 

Juntes i Plens

Els òrgans de 
govern municipal

Caldo de Carnaval, febrer 2017

Mocions per un present i un futur 
més just
En primer lloc, la Moció d’Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum: «El desig 
de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que 
avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població» i «que volen 
materialitzar-lo mitjançant un referèndum». 

En segon lloc, la Moció d’Adhesió a la Campanya Casa Nostra és Casa 
Vostra: «Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada 
en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats, del Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament», «Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una 
greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de 
centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra, espe-
rant una nova vida digna». 

En tercer lloc, la Moció per a exigir la Racionalització dels horaris de la línia 
de rodalies R3: «Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per acon-
seguir millores per la línia R3 i per aconseguir un transport púbic digne i de 
qualitat» i perquè «la Generalitat de Catalunya presenti aquest any una 
proposta de racionalització dels horaris de la línia R3». 

En quart lloc, la Moció a Favor de la Reforma Horària: «L’ordre horari hauria 
de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. 
Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en 
tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats» i «impulsar uns horaris 
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en 
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin 
a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum». 

I, en cinquè lloc, la Moció per la Sobirania Energètica: «Instar a l’Estat 
espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, amb 
control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les energies 
just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent» o 
«Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin 
com a objecte proveir-se d’energia renovable». 

Totes es poden consultar a www.olost.cat o a l’ajuntament.

El passat 31 de gener, el Departament de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona 
van presentar un seguit de mesures pel 
correcte ús de la biomassa en instal·lacions 
domèstiques. Aquestes recomanacions són 
fruit del resultat de diferents males pràcti-
ques en l’ús de la biomassa, que accentua-
des per l’orografia de la comarca d’Osona, 
en especial la Plana de Vic, ha produït 
concentracions importants de contaminants 
a l’aire. Per frenar aquesta tendència i 
fomentar les bones pràctiques, les recoma-
nacions principals i que demanem que 
tothom les pugui seguir són les següents:

La llenya ha de ser seca (més de 6 mesos 
després de ser tallada). La llar de foc tanca-

da és més eficient i menys contaminant que 
les obertes.

Netejar regularment cendres i xemeneies. 
Seguir les instruccions de manteniment de 
calderes.

Utilitzar biomassa (pellet i estella) de proce-
dència local i amb certificat de qualitat.

Està totalment prohibit cremar carbó, 
mobles, plàstics, palets, tetrabrics, fusta 
tractada o revistes. A les oficines municipals 
de l’Ajuntament hi ha tríptics informatius 
amb totes les recomanacions presentades.

Us animem i agraïm per endavant que 
seguiu aquestes indicacions que de ben 
segur contribuiran a millorar la qualitat de 
l’aire que respirem.

L’Espai Activa’t: Un espai de proximi-
tat pel poble d’Olost
Fa uns 12 anys, aproximadament, que el 
Programa Activa’t! primer i després l’ano-
menat Espai Activa’t! fan camí amb un 
objectiu principal: Promoure un Envelliment 
Actiu entre els grans del nostre municipi. És 
per això que us volem recordar que hi som 
els dimarts i dijous de 9 a 13h i de 15 a 
18h, fent tot tipus d’activitats a la planta 
superior de l’edifici del Casal dels Avis 
d’Olost. Fem gimnàstica, memòria, tallers, 
xerrades, cuina (en aquest cas els diven-
dres a la tarda), celebracions, col·labora-
cions amb altres  col·lectius com l’escola 
Terra Nostra i el propi Casal i, sobretot, 
estem oberts a qualsevol iniciativa que 

pugueu tenir com a veïns i veïnes del 
poble que sou. Ens podeu venir a veure en 
aquests horaris o trucar al 652798946 o 
enviar un correu a olost@fado.chv.cat i 
resoldrem qualsevol dubte que pugui 
sorgir sobre tot el que hi fem o hi podríem 
fer com a servei de proximitat que volem 
ser en tot moment. Treballant en tot 
moment i de forma estreta amb el casal 
d’avis volem, cada vegada més, que els 
grans d’Olost tinguin l’oferta i les activitats 
que es mereixen! Com a mostra, a l’agen-
da de la pag. 4 us avancem una proposta. 
Ens hi veiem!!!

Àrea d’emergència acabada, març 2017


