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L’Ajuntament d’Olèrdola aprova un pressupost de 5,2 M per al 2022
En sessió ordinària de ple celebrada dimarts 30 de novembre, l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava de manera inicial el pressupost municipal per al 2022. El pressupost
ascendeix a més de 5.132.000 euros, una xifra que representa un d’increment del
5,6% respecte el pressupost aprovat inicialment per aquest 2021. L’acord es prenia
amb els vots favorables d’Alternativa per Olèrdola; les abstencions dels regidors no
adscrits Joan López i Marta Mestre; mentre que Junts per Olèrdola i ERC hi votaven
en contra.
En la presentació del pressupost Lucas Ramírez, alcalde i regidor d’hisenda, destacava en l’apartat d’ingressos que s’incrementava un 38% la previsió de l’Impost de
Construccions i Obres, en aplicació proporcional de la recuperació que s’ha detectat
al municipi aquests darrers mesos. També hi ha una baixada del 82% d’ingressos
patrimonials per la baixada del cànon de l’aigua. En l’apartat de despeses, Ramírez
resumia que el capítol de personal registra un augment global de l’1,11% que contempla l’aplicació de l’increment retributiu fixat per llei. També augmenten els serveis un 7% i les transferències corrents, que inclouen les subvencions a les entitats,
augmenten un 14,7%. Per interessos bancaris es preveuen pagar 15.750 euros.
Marta Mestre, regidora no adscrita, explicava que s’abstenia perquè no havia participat en l’elaboració del pressupost. Joan López, regidor no adscrit, també argumentava la seva abstenció indicant aquesta falta de possibilitat de participar-hi.
Des de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva exposava en aquest cas el seu vot
en contra indicant que “no se’ns deixa col·laborar”. En una entrevista a l’emissora
municipal de ràdio valorava que el govern havia hagut d’apujar la previsió d’ingressos en l’ICIO per quadrar els comptes.
La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, indicava que en data de 17 de novembre l’execució del pressupost de 2021 era del 51%. També feia notar que entre el
pressupost inicial d’aquest any i el que acaba sent vigent amb els increments, hi ha
una variació del 95%. Des d’ERC es reclamava que es revisin les denominacions
comptables perquè es reculli la realitat de les partides i que es corregís el llenguatge sexista. ERC va reclamar de nou ajuts per a les empreses, pel transport escolar en
estudis no obligatoris i per a llibres de text, així com bonificacions en l’IBI.
ERC assenyalava que en el pressupost no hi havia partida per decidir inversions
amb participació ciutadana, com tampoc per al local social de Daltmar o pel pavelló al Bosquet. Des d’ERC també es valorava que preveure 15.750 euros per tenir
diners al banc denotava “que no es fan els projectes”.
Ramírez indicava que per criteri polític el govern finançava inversions extraordinàries amb el romanent de tresoreria. Va detallar que en el 2020 s’havien licitat o
executat inversions per valor de 2,1 milions, mentre que en aquest 2021 sumaven
1,1 M. El govern també va exposar que el procés de participació es podia iniciar
sense partida i després dotar-lo amb romanent, tot recordant que s’havia finalitzat
aquest 2021 el procés iniciat el 2019 i que s’havien fet consultes pel local de Daltmar o la Rambla Pau Casals.
En una entrevista a l’emissora municipal de ràdio, Lucas Ramírez valorava com a
dada negativa del pressupost l’increment en més de 60.000 euros de la despesa
per la quota de gestió de residus a la Mancomunitat. En l’apartat positiu, subratllava l’increment de les subvencions a les entitats esportives per garantir que es
financen el 50% dels projectes que presenten, així com l’aposta per la millora del
servei de jardineria o la inversió en plaques fotovoltaiques a les escoles.
Plantilla i RLT
En el ple es va aprovar per unanimitat la instrucció de control intern de la gestió
econòmica. També amb els vots favorables de tots els grups i regidors no adscrits
es va aprovar una modificació de plantilla que implica suprimir referències a les
jornades associades a les places; la creació d’una plaça administrativa arran de
la jubilació d’una assistent de sanitat en una plaça que passa ara a cobrir la Generalitat; així com la creació d’una plaça de tècnic mig d’administració general
que es cobriria per promoció interna. El regidor de recursos, Jordi Catasús, també
assenyalava que la modificació de la plaça d’assistent de sanitat es realitzava en
concordança a l’ampliació de funcions que se li volen assignar.
Amb els vots en contra d’ERC, l’abstenció de Marta Mestre i els vots favorables de
Junts per Olèrdola, Joan López i ApO, es va aprovar una modificació parcial de la
Relació de Llocs de Treball. Els grups expressaven el seu acord amb l’ampliació de

jornada de la tècnica de medi ambient, però en algun cas es manifestaven dubtes
sobre l’ampliació de funcions de l’auxiliar de sanitat, que passaria a tenir jornada
completa per assumir tasques a l’OAC. Marta Mestre preguntava si hi hauria una
convocatòria interna per proveir la plaça amb aquestes noves funcions i des d’ERC
s’explicava que, separadament, votarien a favor de l’ampliació de la jornada de
la tècnica de medi ambient però votaven en contra del punt per la modificació
de l’altra plaça. Mascaró recordava que s’acabaven de convocar unes proves per
cobrir la plaça d’assistent de sanitat i en la selecció no hi entraven els àmbits que
ara es volen afegir. El secretari de l’Ajuntament va intervenir per especificar que, a
més de la convocatòria de la provisió de plaça amb les noves característiques, hi ha
l’alternativa d’una “reassignació”.
Per unanimitat es va aprovar afegir com a dia festiu d’obertura autoritzada el 27
de novembre pel 2022. També amb l’acord unànime del ple s’aprovava un conveni
amb l’Ajuntament de Subirats que permet compartir una dinamitzadora per a gent
gran per organitzar activitats als casals d’avis.
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Satisfacció compartida per l’estrena del nou consultori mèdic de Moja
Salut. Així, el manteniment de la instal·lació
va a càrrec directament de la Generalitat i
no de l’Ajuntament. Freixedas indicava que
la pressió assistencial als consultoris dels
20 municipis de l’àrea és similar i que la
inversió a Olèrdola s’explicava per les condicions deficients de l’anterior consultori.
El proper repte serà la construcció del nou
CAP de Santa Margarida i els Monjos.

Anna Boada, regidora de sanitat; Sara Feixedas, directora de l’ABS Penedès-Rural; Sílvia Crespo, doctora;
Anna Acosta, infermera; i Lucas Ramírez, alcalde

Divendres 10 de desembre tenia lloc la posada en marxa del nou consultori mèdic de Moja. Construït al carrer Sindicat 3, a pocs metres de
l’anterior instal·lació, el nou consultori suposa un salt de qualitat en la
prestació de l’atenció sanitària al municipi d’Olèrdola, tal i com coincidien a destacar el mateix divendres a la tarda durant la jornada de portes
obertes les mateixes professionals sanitàries que atenen al consultori,
així com les autoritats municipals i la directora de l’Àrea Bàsica de Salut
Penedès-Rural, Sara Freixedas.
La construcció del consultori i el seu equipament han anat a càrrec del
Servei Català de la Salut, assumint la inversió de 600.000 euros que ha
comportat. En els seus 180 metres quadrats, el nou consultori disposa
d’una zona d’atenció a la ciutadania, una àmplia sala d’espera i tres
consultes: una per infermeria, l’altra per medicina i una tercera polivalent, que s’utilitzarà tant per atendre les urgències, com per a realitzar
determinades tècniques d’infermeria, infiltracions o altres procediments.
L’alcalde, Lucas Ramírez, recordava que les gestions per assolir el nou
equipament havien començat feia anys davant de la Generalitat i posava l’accent en què s’atenia així una necessitat històrica d’Olèrdola.
L’alcalde assenyalava que el consultori era un espai confortable i recordava que des de l’Ajuntament s’havien facilitat al màxim les actuacions,
com la cessió dels terrenys, perquè el nou equipament acabés sent una
realitat.
La regidora de sanitat de l’Ajuntament d’Olèrdola, Anna Boada, destacava la bona distribució i la “sensació d’amplitud” dels nous espais.
Boada també feia notar que una inversió d’aquestes característiques no
es produïa massa sovint al territori.
Sara Freixedas, directora de l’Àrea Penedès-Rural, manifestava que “ja
tocava” estrenar consultori a Moja i posava l’accent en què “les professionals treballaran més còmodament i la ciutadania es mereixia ser
atesa en un consultori en condicions”.
Després del de Lavern, el consultori de Moja passa a ser el segon dels
24 consultoris de l’Àrea Bàsica de Salut que és de titularitat del Cat

La infermera Anna Acosta i la doctora Sílvia
Crespo es mostraven satisfetes pel “gran
canvi” que suposa l’estrena de les instal·
lacions. Un dels aspectes on més es nota la
millora és en garantir intimitat en el tracte
als usuaris. L’equipament és nou i exclusiu
pel consultori. Això permet guanyar en fiabilitat i agilitat en àmbits com les proves als
pacients. Un bon exemple d’això és que ara
es disposa d’un equip portàtil i un altre de
fix per a fer electrocardiogrames.

Els veïns que van passar-se per la jornada de portes obertes també compartien aquestes positives sensacions per l’estrena de la instal·lació.
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Implantació definitiva de la cita prèvia per a rebre atenció presencial a l’OAC
Amb l’objectiu de millorar l’eficiència en l’atenció que es presta a la
ciutadania, l’Ajuntament d’Olèrdola ha decidit implantar definitivament el requisit de sol·licitar cita prèvia per a totes les gestions que es
desitgin realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
de l’Ajuntament. La decisió s’ha pres després de valorar els satisfactoris
resultats registrats amb la implementació de la cita prèvia obligatòria
com a conseqüència de la COVID 19. La mesura passa ara a ser definitiva amb el propòsit de fer més àgils les gestions que realitzi la ciutadania en la seva relació amb l’administració municipal. Així, un cop es faci
la reserva de la cita prèvia, l’Ajuntament podrà conèixer prèviament el
motiu de la cita i indicar la documentació necessària que s’ha de portar
el dia convingut per a realitzar el tràmit sol·licitat.
L’horari d’atenció presencial i telefònica serà de 8 a 14 h, de dilluns a
divendres. El telèfon de l’Ajuntament d’Olèrdola és el 93 890 35 02.
L’Ajuntament d’Olèrdola recorda igualment que té activada la Carpeta
Ciutadana, que permet realitzar gestions de manera telemàtica sense
necessitat de desplaçar-se a les dependències municipals. La Carpeta
Ciutadana és un servei en línia, accessible des de la web municipal
olerdola.cat, on la ciutadania pot conèixer l’estat dels tràmits i gestions que realitza amb l’Ajuntament d’Olèrdola. Per accedir a la Carpeta
Ciutadana és necessari disposar d’un certificat digital, idCAT Mòbil o
Cl@ve.

Millora en la gestió municipal de l’aigua
En el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola del 30 de novembre, el regidor de serveis municipals, Juanma Samblás, anunciava que ben
aviat s’aplicaria al municipi un nou model de gestió de l’aigua
més pròxim i amb millores substancials. El canvi es preveu aplicar
a partir de gener i comportarà que Olèrdola disposi en exclusivitat
del treball d’un enginyer i de dos operaris a través del consorci
públic CONGIAC, del qual n’és membre l’Ajuntament d’Olèrdola.
Samblás en el ple també indicava que, a més d’aquest treball de
dos operaris i d’un enginyer, l’atenció ciutadana vinculada amb el
servei de l’aigua al municipi també es faria directament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olèrdola.
Samblás resumia que el canvi era positiu perquè permetia donar
més proximitat a l’atenció a la ciutadania i afrontar amb agilitat
la resolució de possibles incidències, amb un sistema de treball
exclusiu per a Olèrdola.

Concentració commemorant el 25N
El passat 25 de novembre es commemorava el Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència envers les dones. Convocada per
l’Ajuntament d’Olèrdola tenia lloc a les 10 del matí, davant la
façana del Centre Cívic La Xarxa de Moja, una concentració amb
la lectura del manifest institucional.

Olèrdolainformació
Escrit d’Any Nou de l’Alcalde d’Olèrdola

“Volem fer sentir l’Ajuntament
el màxim de proper a tothom i oferir
el millor servei a la ciutadania”
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L’Ajuntament facilita formació a entitats

El Casal d’Avis de Moja acollia divendres 19 de novembre al vespre una
trobada d’entitats del municipi convocada per l’Ajuntament d’Olèrdola,
amb el propòsit d’oferir als responsables de les associacions formació
útil sobre subvencions públiques. La sessió va centrant-se en la justificació que cal fer un cop concedides les subvencions i va ser conduïda
per Joan Pàmies, de Global&Local Audit, que és la persona responsable
de l’empresa que audita a l’Ajuntament d’Olèrdola en aquesta matèria.

Benvolgudes olerdolenques i olerdolencs,
Ja hem arribat al mes de desembre, el mes que tanca l’any i en el
qual celebrem les festes més desitjades per grans i petits, les festes
de Nadal. Serà el segon Nadal després de l’inici de la pandèmia,
un moment en el temps, on encara tenim restriccions i on hem de
ser prudents alhora de fer les esperades trobades amb familiars o
amics.
La pandèmia ha fet que valorem encara més aquests moments, perquè trobem a faltar emocions, trobem a faltar el caliu de l’ambient
social. Són dates on s’intensifiquen els sentiments, on som més sensibles a allò que ens envolta. Ho necessitem com a éssers socials i
ens adonem que és important en les nostres vides.
Amb la situació social que estem vivint, ara més que mai, com administració i responsables de govern, hem d’estar al costat de les
persones, fer sentir l’Ajuntament el màxim proper a tothom i oferir
el millor servei al ciutadà.
Amb aquestes paraules us vull transmetre optimisme, la nostra voluntat de treball, el nostre compromís pel nostre municipi. I remarcar que tota aquesta feina és possible per la implicació i el treball
conjunt entre equip de govern i treballadors del consistori, als qual
vull agrair les seva feina, implicació i dedicació continuada durant
la pandèmia que ha dificultat la gestió municipal per tenir la millor
atenció i tracte als veïns i veïnes.
I per acabar, us vull fer arribar de tot cor els meus millors desitjos
per aquestes festes nadalenques, una bona sortida i millor entrada
d’any i sobretot desitjar-vos molta salut, molta força i il·lusió per
començar el proper i esperat 2022.
BON NADAL I FELIÇ ANY 2022

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

El rehabilitat edifici de l’Ajuntament
d’Olèrdola ja acull els serveis municipals

Després de finalitzar-se les obres de reforma i rehabilitació de l’edifici
de l’Ajuntament d’Olèrdola, des de dimecres 22 de desembre l’edifici
consistorial situat a Sant Miquel ja acull els serveis municipals. Mentre
han durat els treballs, durant els dos darrers anys, els serveis municipals
han estat operatius al Centre Cívic La Xarxa de Moja.
En un primer moment s’havia anunciat que aquest trasllat es realitzaria
a principis de l’any 2022, però finalment s’ha optat per organitzar-lo
durant aquests dies previs al Nadal perquè així hi ha una menor afectació.
Des del govern municipal es recorda que la profunda actuació realitzada a l’edifici ha comportat millorar la funcionalitat dels espais i resoldre mancances estructurals. Jordi Catasús, regidor d’atenció ciutadana,
posava l’accent en què el propòsit de la rehabilitació és el de millorar
l’atenció a la ciutadania. S’ha guanyat una nova planta, amb la possibilitat d’ús de l’altell, “l’edifici és sostenible i autosuficient energèticament” i els espais passen a ser “lluminosos i diàfans”.
Els regidors del consistori han realitzat una visita dissabte 18 de desembre, mentre que pels propers dies 16 i 23 de gener es programen
jornades de portes obertes per a la ciutadania.
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Comencen les obres del camí de vianants que unirà el Celler Cooperatiu amb
el cementiri de Moja
Dilluns 22 de novembre s’iniciaven les obres del
camí de vianants que ha d’unir el nucli de Moja, des
del Celler Cooperatiu, fins el cementiri. Els treballs
que començaven eren els corresponents a les obres
d’enderrocs i moviments de terres necessaris per
l’execució de l’itinerari, per a poder seguir després
amb la pavimentació, l’enjardinament de les vores,
la instal·lació de l’enllumenat i la renovació de la
xarxa d’aigua. Les actuacions finalitzaran amb les
obres de l’equipament de protecció d’aquest itinerari, la senyalització horitzontal i vertical i el pas
elevat del cementiri.
Les obres han estat adjudicades per un import proper als 305.000 euros i tenen un període d’execució de 3 mesos i mig. Sumant els quatre sectors
d’intervencions, el camí de vianants tindrà una longitud de 457 metres.

Cicle de xerrades informatives sobre
la nova recollida de residus

Aquest mes de desembre s’ha completat el cicle de sis xerrades que
ha convocat l’Ajuntament d’Olèrdola amb el propòsit d’informar presencialment a la ciutadania del nou sistema de recollida de residus
al municipi, que es preveu implantar durant el 2022. Durant els actes
s’ha exposat el nou sistema “porta a porta” de quatre fraccions (orgànica, rebuig, envasos, i paper i cartró) que s’aplicarà als habitatges
dels tres nuclis urbans i urbanitzacions, així com la recollida en àrees
tancades en els disseminats i barriades. La fracció vidre continuarà
recollint-se amb contenidor al carrer.
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El Cornellà s’emporta amb comoditat la 34a Copa Olèrdola de futbol
El Cornellà, de la 1a Federació, s’imposava amb rotunditat a un combinat
de jugadors del Penedès-Garraf dimecres 8 de desembre al migdia en la
34a edició de la Copa Olèrdola de futbol. En partit jugat a Sant Pere Molanta, l’equip del Baix Llobregat ha guanyat per un marcador final de 0-9.
La superioritat del Cornellà s’ha posat de manifest ben aviat i a la mitja
part el marcador ja reflectia un inapel·lable 0-7. El combinat penedesenc,
format per jugadors d’equips de 2a, 3a i 4a Catalana, ha notat la falta de
conjunció. Un dels destacats ha estat el porter del Moja, Bernat Soler, que
ha realitzat intervencions de mèrit. Malgrat el fort vent, es va registrar una
bona entrada. Aquesta edició de la Copa Olèrdola ha pogut comptar amb
el Cornellà, un equip professional, perquè aquest conjunt utilitza les instal·
lacions de gespa natural de Sant Pere Molanta per entrenar els partits de
lliga que juga fora de casa.
La Copa Olèrdola de futbol la patrocina l’Ajuntament d’Olèrdola, amb el
doble propòsit de difondre el municipi amb un esdeveniment esportiu rellevant i donar suport als equips federats en actiu d’Olèrdola. L’organització
és rotativa entre els clubs i aquest 2021 ha tocat el torn al CFP Sant Pere
Molanta.

Dos veïns d’Olèrdola entre els premiats del concurs de fotografia dels parcs

L’espai Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels va acollir divendres 26 de novembre el lliurament dels premis als
guanyadors del XXVII Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix. Entre els 6 guanyadors hi ha dos veïns d’Olèrdola. Irene Alsina,

de Can Segarra, obtenia el 3r premi en la modalitat “Els parcs” per captar
un detall de natura; mentre que Ignasi Blanca, veí de Moja, rebia el 2n
premi en la modalitat “La Matinal Viu el parc” amb una imatge que recull
un moment de les activitats.

Els grups de Carnaval d’Olèrdola
no sortiran el 2022
Els tres grups de carnaval d’Olèrdola han comunicat que no participaran en
el Carnaval 2022. Amb matisos i accents diferents, les tres agrupacions assenyalen les dificultats que comporta elaborar una carrossa i preparar una
comparsa sense saber amb certesa quines serien les mesures que haurien
de complir durant les rues. En coherència amb aquesta decisió, també s’ha
informat que no se celebrarien les rues de carnaval del municipi.

Olèrdolainformació
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“Olèrdola per La Marató” arriba als 4.701,56 euros
Olèrdola és un municipi solidari. Així s’ha posat
de nou de manifest en les activitats vinculades amb La Marató de TV3. I és que, sumant
les aportacions assolides en les activitats celebrades durant les darreres setmanes i en el
5è festival solidari “Olèrdola per La Marató”,
realitzat el cap de setmana de l’11 i 12 de desembre al Local Nou de Moja, s’han recaptat
4.701,56 euros.
La comunicació pública de la xifra assolida
marcava el comiat diumenge al vespre de dos
intensos dies de solidaritat. Tot i les limitacions derivades de la pandèmia, la 5a Marató
benèfica va assolir de nou la complicitat dels
veïns i va ser tot un ampli mostrari del dinamisme associatiu del municipi i del seu compromís solidari a benefici de La Marató. L’alcalde
d’Olèrdola, Lucas Ramírez, posava de relleu la
implicació d’entitats i el treball de les quatre
veïnes que coordinen les activitats: Yolanda
Lirón, Mari Carme Villanueva, Àngels Rísquez
i Ivana Arqués.
En l’acte de cloenda també hi va intervenir
la regidora Fina Mascaró, que assenyalava
que aquest treball de les coordinadores havia aconseguit “fer bategar” de solidaritat el
municipi, amb el suport d’un ampli equip de
col·laboradors i entitats.
Els dies 8 i 16 de gener es preveu la caminada
i cursa de muntanya “Guisla”, en la modalitat
semivirtual. Dissabte 22 de gener hi haurà l’actuació a Moja del grup David 87; mentre que
el 30 de gener es disputarà al CIE Olèrdola un
torneig solidari de pàdel. També a Olèrdola per
La Marató s’hi afegiran els donatius assolits a
Cal Figarot per les visites que es facin al pessebre artesanal de grans dimensions que ha elaborat Jordi Álvarez, i per la venda de calendaris
amb fotografies del municipi.

“El judici de l’aigua” es presenta a Olèrdola
Diumenge 12 de desembre al migdia, el reconegut escriptor Juan Francisco Ferrándiz presentava a la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia “El
judici de l’aigua”, la seva darrera novel·la. La tria del lloc per a fer la presentació no va ser casual. I és que part de l’acció de la novel·la s’ambienta
a la ciutat medieval d’Olèrdola. Abans de la presentació, es va poder fer
una visita guiada pels espais de la novel·la, amb el mateix autor i amb la
responsable de la seu d’Olèrdola del Museu, Núria Molist.

Olèrdolainformació:

Butlletí informatiu Municipal d’Olèrdola
Dipòsit legal: B-45.483/95
Edita: Ajuntament d’Olèrdola
Impressió: Impremta Pagès

www.olerdola.cat
Facebook/Comunicació-Olèrdola
Twitter.com@AjOlerdola

