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L’Ajuntament canviarà 
l’organització interna 
per ser més eficient

L’Ajuntament seguirà
subvencionant a empreses

que contractin persones
desocupades

La fibra òptica arriba 
al polígon del Clot de 
Moja

Esclat de Carnaval 
a Olèrdola amb tres 
grups actius
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S’aproven de manera definitiva les ordenances fiscals 

En sessió extraordinària de 
ple celebrada el 21 de desem-
bre,  l’Ajuntament d’Olèrdola 
ha aprovat de forma definiti-
va les ordenances fiscals pel 
2016. L’acord es prenia amb 
els vots a favor d’ApO i els 
vots en contra d’ERC i CiU, 
després de desestimar-se 5 
de les 6 al.legacions presen-
tades durant el període en 
què ha estat a exposició pú-
blica  l’aprovació provisional 
de les ordenances. 

De les cinc al.legacions 
proposades per ERC cap ha 
estat acceptada. Només ha prosperat i s’ha incorporat en 
l’aprovació definitiva una de presentada per una família de 
Sant Miquel que demanava que s’eliminés el límit de 42.000 
euros o s’actualitzés al valor de mercat el valor cadastral ne-
cessari per accedir a una bonificació de l’IBI del 50% en cas 
de ser família nombrosa.

Per a rebutjar la majoria de propostes d’ERC   s’exposava 
que la llei impedia acceptar al.legacions a articles d’ordenances 
que no havien estat modificats. Una de les al.legacions , rela-
tiva a augmentar bonificacions per a pensionistes, jubilats i a 
aturats de més de 55 anys, va permetre que aquest apartat de 

les ordenances  es corregís i 
s’acabés suprimint perquè no 
correspon a una de les boni-
ficacions que per llei podria 
fer l’Ajuntament. Una altra de 
les al.legacions proposava  la 
gratuïtat de la teleassistèn-
cia. En nom del govern, Xa-
vier Serramià explicava que 
el seu cost actual és simbòlic, 
d’entre 1 a 5 euros i conside-
rava que era just que vagi en 
funció de la renda.

En el cas de CiU es de-
fensava que en la bonificació 
de l’IBI a famílies nombroses  

calia posar algun límit més elevat que el que hi havia fins ara, 
però no pas no fixar-ne cap. Josep Sánchez, portaveu del 
grup de CiU, feia notar que si no s’acceptaven al·legacions 
era perquè l’ordenança  que es volia canviar no s’havia modi-
ficat. Per això entenia que, si no s’havia manifestat en contra 
dels seus continguts, aquestes al·legacions el govern havia de 
recollir-les i  tenir-les en compte per l’any que ve. 

La portaveu del grup municipal d’ERC,  Fina Mascaró, as-
senyalava  que  la bonificació que proposaven en el cas de la 
taxa d’escombreries la va fer una veïna l’any passat i l’anterior 
alcalde es va comprometre  a recollir-la. 

El ple municipal dóna llum verda al pressupost de 2016
Dilluns 4 de gener a la tarda l’Ajuntament d’Olèrdola, en 

sessió extraordinària de ple, aprovava de manera definitiva el 
pressupost municipal per a l’any 2016. El sentit del vot dels 
grups municipals ha reproduït la votació registrada el 24 de 
novembre en l’aprovació provisional del pressupost: Alterna-
tiva per Olèrdola votava a favor i els grups de CiU i d’ERC en 
contra.

El ple es convocava per a resoldre una única al.legació 
presentada per ERC durant el període d’exposició pública del 

pressupost. En l’al·legació, ERC proposava que s’incorporés 
al pressupost una partida per a satisfer el 50% de la paga de 
desembre de 2012 que resta pendent de pagament als tre-
balladors de l’Ajuntament. Fina Mascaró, portaveu del grup 
d’ERC, indicava que el govern municipal s’havia compromès 
a que es pagaria aquesta part de la paga pendent, tal i com 
recull en acta una resposta del regidor de personal, Xavier Se-
rramià, a una pregunta feta per ERC en el ple del passat 28 de 
setembre.

Per fonamentar el rebuig a l’al·legació, un informe 
d’Intervenció de l’Ajuntament indica que l’al·legació “no es 
correspon a cap dels supòsits legals de presentació de re-
clamacions del pressupost”. Xavier Serramià, portaveu del 
govern municipal, assenyalava que l’al.legació no s’admetia 
perquè “no és dins de les al.legacions possibles” i afegia que 
“si el govern creu que s’ha de pagar aquesta paga, es pagarà 
a través d’una modificació de pressupost”.

ERC va preguntar directament si el govern tenia voluntat 
de completar el pagament d’aquesta paga extra, tal i com va 
expressar el mateix Serramià el 28 de setembre. El regidor de 
personal va indicar que potser no s’havia expressat bé llavors 
i va assenyalar que tot dependria de les negociacions que es 
mantenen amb els treballadors.

El portaveu del grup municipal de CiU, Josep Sánchez, 
expressava el seu acord amb els plantejaments d’ERC i re-
cordava que la decisió és “potestativa”, per tant depenia de 
la voluntat del govern municipal. Per Sánchez, “hi ha un com-
promís de l’Equip de Govern”  i això entén que hauria de tenir 
més validesa que qualsevol altra consideració.
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Per tercer any consecutiu l’Ajuntament subvencionarà les empreses
que contractin persones desocupades 

Amb els vots favorables dels 
grups d’ApO i de CiU i el vot en con-
tra d’ERC, el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola aprovava el 28 de desem-
bre  les bases reguladores de la con-
vocatòria de subvencions a empreses 
del municipi que contractin persones 
desocupades.  La regidora de promo-
ció econòmica i 1a Tinent d’Alcalde, 
Arantxa Torres, va presidir la sessió 
com alcaldessa accidental per absèn-
cia de Lucas Ramírez per motius per-
sonals. Torres recordava que era el 
tercer any que l’Ajuntament aprovava 

litats. La moció tenia el seu origen en 
un text presentat per ERC en l’anterior 
ple ordinari, rebutjat per ApO i CiU, 
que enlloc de “recomanar” fixava que 
les entitats publicitessin els seus ac-
tes al menys en català.

També es va aprovar, amb una úni-
ca abstenció de la regidora Eva Ruiz, 
la moció de suport als imputats per la 
consulta del 9N. La moció de suport a 
la declaració independentista del Par-
lament de Catalunya va ser aprovada 
amb els vots favorables d’ERC,  CiU 
i de tres regidors d’ApO. Eva Ruiz va 

una convocatòria d’aquest tipus amb l’objectiu d’afavorir de 
manera activa la recuperació econòmica al municipi. Les bases 
segueixen prioritzant aturats de llarga durada i suposen sub-
vencionar el 50% del sou brut d’un treballador durant un màxim 
de 6 mesos. Enguany es limita a 5 els treballadors que com a 
màxim poden rebre la subvenció per empresa. També es modi-
fiquen els terminis de presentació de les sol·licituds, fixant el 31 
d’octubre com a  data màxima de contractació.

ERC hi va votar en contra qüestionant la limitació de termi-
nis i fent incidència en contemplar també que se subvencionin 
contractes indefinits o superiors  a la durada que ara s’estableix 
com a requisit en la convocatòria, que és de 3 a 6 mesos. El 
govern indicava que estudiaria la proposta i va anunciar que la 
procuraria incloure en la propera convocatòria, per bé que as-
senyalava que els primers contractes d’una persona en incor-
porar-se a una  empresa no acostumaven mai a ser indefinits.

Un altre acord del ple, en aquest cas per unanimitat, va ser 
canviar a les 8 del vespre l’hora d’inici de les sessions plenàries.

El ple també va donar compte de l’informe trimestral de tre-
soreria que recull que la mitjana de pagament de les 558 factu-
res satisfetes ha estat de 22 dies.

Totes les mocions incloses en l’ordre del dia van ser apro-
vades. Amb els vots d’ApO i CiU i el vot en contra d’ERC, es va 
aprovar recomanar que les entitats del municipi que rebin sub-
venció municipal anunciïn els seus actes al menys en català. 
També s’estableix que l’Ajuntament donarà suport lingüístic a 
les entitats que ho necessitin en la mesura de les seves possibi-

votar en contra i Jaunma Samblás  es va abstenir.
Per unanimitat es va aprovar la moció que acorda que 

l’Ajuntament pagarà directament els tributs a l’Agència Tribu-
tària de Catalunya “tan aviat com sigui possible”. ERC va lliurar 
un informe que avalaria que ara es pot fer aquest ingrés, però el 
secretari va assegurar que “la legalitat ara mateix no ho permet”.

Bona part del seu torn de l’apartat de precs i preguntes el va 
dedicar CiU a preguntar de nou per qüestions ja fetes en el ple 
del 28 de setembre i que, segons assenyalava Josep Sánchez, 
no havien rebut resposta. CiU i ERC van coincidir en detallar 
“ irregularitats” i incompliments de l’empresa adjudicatària en 
la gestió de les escoles bressol en matèria de contractació la-
boral, plans de prevenció, sanitat, compromís de dotació de 
material o compliment  del pla didàctic. Fina Mascaró, portaveu 
d’ERC, manifestava que sobtava “que no s’hagin aplicat san-
cions” a l’empresa.

ERC també  va fer un prec a l’equip de govern perquè  re-
visi l’expedient d’urbanització del carrer Major de Sant Miquel i 
s’eviti  la “ judicialització” del conflicte. ERC creu que l’aval de 
l’empresa que va fer fallida l’hauria d’haver dedicat l’Ajuntament 
a les obres d’urbanització, la qual cosa hagués suposat que les 
contribucions que van pagar els veïns fossin molt inferiors a les 
satisfetes.

CiU va proposar per urgència el debat d’una moció de su-
port al Pacte de Berà, que reclama la gratuïtat de l’Ap7. El tema 
va quedar sobre la taula per al seu estudi i tractament en la 
propera sessió ordinària de ple.

La fibra òptica arriba al polígon del Clot de Moja amb Fibra Penedès 
Les 90 empreses 

implantades al polí-
gon del Clot de Moja 
podran disposar a 
partir d’aquest mes 
de febrer de connexió 
a la fibra òptica. Com 
bona part de les com-
panyies instal.lades en 
polígons industrials de 
la comarca, accedir a 

polígons  Domenys I i Domenys II, també en el mateix sector 
del sud de la variant de la n340, amb la perspectiva d’anar es-
tenent la cobertura arreu de les zones industrials del Penedès.

En la presentació del projecte, el director de Fibrapenedès, 
Jordi Bastardas, explicava que inicialment el servei s’oferirà a 
través de grans antenes que garantiran una velocitat de fins 
a 300 megas. Serà una solució provisional, però no es volia 
esperar més. I és que la capacitat s’ampliarà fins a 1G en el 
moment en què es pugui connectar amb la fibra de la Gene-
ralitat que s’ha instal·lat seguint el traçat de la C15. S’espera 
que aquesta connexió arribi en els propers mesos, durant la 
primavera, segons han apuntat als ajuntaments tècnics de 
Xarxa Oberta de Catalunya.

Pere Regull, alcalde de Vilafranca, i Lucas Ramírez, alcalde 
d’Olèrdola, coincidien en assenyalar la importància de dispo-
sar de bones connexions a internet per a mantenir i atraure 
empreses. 

internet de gran capacitat és una de les principals demandes 
que tenen . Ara l’empresa local “Fibra Penedès”   comença a 
omplir aquest buit amb aquest desplegament inicial que be-
neficiarà en una primera fase als polígons del Clot de Moja, al 
nostre municipi, i al de Mercaderies, al terme municipal de Vi-
lafranca. Després ampliarà el radi d’actuació a mig termini als 
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Benvolguts veïns i veïnes,

El dia a dia de l’acció de govern amb un tre-
ball silenciós però constant té els seus fruits. 
La reducció de l’atur a Olèrdola és una bona 
notícia, per això des de l’Ajuntament d’Olèr-
dola continuarem amb les diferents iniciatives 
per ajudar a reduir-lo: línia de subvencions a 
empreses per la creació de llocs de treball, 
que aquest any, inexplicablement, l’oposició 
hi va votar en contra. La creació del club de la 
feina. El programa de garantia Juvenil.

L’habitatge també és una de les grans pre-
ocupacions de l’equip de govern, per afron-
tar-la, aquest mes, a la planta baixa de l’Ajun-
tament hem obert l’Oficina d’habitatge per 
poder donar solucions tant als demandants 
con els ofertants, oferint assessorament i 
recolzament en els tràmits. Actualment ja 
disposem d’un catàleg d’habitatges buits al 
municipi.

Des de la regidoria d’ensenyament s’han 
ofert més de 100 llibres del còmic Terra de 
frontera Olèrdola 1058 a les escoles, i ajudar 
que puguin treballar la història del municipi. 
En aquest sentit, també s’ha organitzat una 
trobada de l’autor del llibre l’Oriol Garcia 
Quera amb els nens i nenes de les escoles.

Una de les arribades més esperades a Olèr-
dola és la de la fibra òptica, ara ja podem dir 
que la tenim als tres nuclis urbans i als polí-
gons i en molt poques setmanes ja es podrà 
contractar. També estem treballant per fer-la 
arribar a les dues urbanitzacions.

Aquest any hem començat amb un gran 
projecte de transformació interna de l’Ajun-
tament amb un objectiu clar: donar un millor 
servei i una resposta més ràpida al ciutadà.

Per aconseguir això es treballa en tres àm-
bits d’actuació: El primer és amb col·labora-
ció de l’Administració oberta de Catalunya 
AOC, dins del programa e-SET. Aquest és 
un programa pioner a Catalunya. L’e-SET és 
un servei que combina el desplegament d’un 
sistema de treball i de gestió. L’objectiu del 
Servei és disposar d’un model que asseguri 
un sistema de treball que permeti sumar re-
cursos, minorar costos, conjuntament amb 
un millor servei a la ciutadania.

En segon lloc una nova estructura de gestió 
dels processos interns de l’Ajuntament que 
passen d’un sistema vertical a un sistema 
horitzontal, que entén l’organització com un 
conjunt de fluxos de serveis que es relacio-
nen entre si i que aconsegueixen produir el 
servei final que la ciutadania vol rebre.

I en tercer lloc és l’adquisició d’un software 
de gestió, que permeti la integració d’un con-
junt de solucions d’administració electrònica 
(e-TRAM, e-NOTUM, solucions d’autentica-
ció i de signatura electrònica...), per a desple-
gar un model d’administració electrònica i de 
gestió òptima.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Benvolguts veïns i veïnes,
Primer de tot Bon Any 2016!!!! 
Esperem que gaudiu al màxim d’aquests dies 
de Carnaval que vivim tan intensament a tot el 
nostre municipi d’Olèrdola.
Pel que fa al nostre grup CIU OLÈRDOLA, us 
informem que continuem presentant INSTÀN-
CIES a l’Ajuntament amb tot allò que creiem 
oportú que s’ha d’arreglar, o que cal millorar, 
sovint per   una falta de manteniment. També 
us recordem que podeu consultar a la nostra 
pàgina de facebook CIU OLÈRDOLA, les ins-
tàncies que presentem: les descripcions amb 
les fotos, així com altres notícies d’interès. 
També us informem que els Regidors de CIU 
OLÈRDOLA: Josep Sánchez, Mari Villanueva i 
Vanesa López, juntament amb altres membres 
del nostre grup, visitarem un cop al mes un 
poble o urbanització del nostre municipi per 
informar-vos dels temes en els que estem tre-
ballant, així com escoltar els vostres suggeri-
ments. 
Recordeu, que tots nosaltres, SEMPRE estem 
a disposició de qualsevol veí.
Els 3 Regidors de CIU OLÈRDOLA, també ma-
nifestem públicament la ineficàcia dels PLENS 
MUNICIPALS, ja que des del nostre punt de 
vista, en tenir APO la majoria absoluta la nos-
tra opinió o vot no serveix de res. Creiem que 
això és molt important que tothom ho sàpiga, 
i que tots siguem plenament conscients de la 
realitat. En els plens és igual que CIU OLÈR-
DOLA, o en aquest cas també ERC, votem 
a favor, que ens abstinguem o que votem en 
contra d’una qüestió, el resultat sempre serà 
el mateix i serà el que APO cregui oportú. Tots 
els membres de CIU OLÈRDOLA treballarem i 
estem treballant perquè algun dia en el nostre 
municipi totes les veus siguin escoltades, i no 
només les d’alguns. Bé, lamentablement les 
majories absolutes són el que són: “o caixa, 
o faixa”.
Hi ha molts punts que ens agradaria compar-
tir amb vosaltres, però per raons d’espai en 
el butlletí hem de ser selectius. Així doncs, us 
plantegem unes quantes preguntes: Ja farà 2 
anys que l’edifici de l’Escola Bressol El Pàm-
pol de Sant Pere Molanta, està tancat i sense 
cap ús per decisió d’APO! Què en penseu? 
Aquest any es reobrirà o continuarà deterio-
rant-se? Que en penseu de l’externalització 
del servei de les llars bressol al nostre muni-
cipi havent hagut tantes incidències per part 
de SENFO? Des del nostre grup, CIU OLÈR-
DOLA, continuem dient NO a l’externalització 
del servei de les llars bressol i sol·licitem la 
reobertura de l’Edifici del Pàmpol. És una llàs-
tima tenir aquest edifici tancat i sense cap ús 
per al municipi.     
Bé, per últim esperem que, almenys APO 
compleixi el seu programa electoral tal i com 
va prometre als veïns i veïnes, i no busquin 
excuses per no executar-lo. Esperem que co-
mencin a fer-lo realitat aviat, o bé, pensen exe-
cutar-lo cap a principis del 2019 quan tornin a 
haver-hi eleccions municipals?

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

  Benvolguts i benvolgudes,
En el Ple del passat 28 de desembre el grup 
d’ERC vam formular tot un seguit de precs i 
preguntes que ens preocupen i que a la data 
d’escriure aquestes línies continuen sense res-
posta. 
Tot seguit us en fem un resum:
- L’asfaltat del carrer Rafael de Casanova 
ha tingut un cost per a les arques municipals 
de 24.477,21 euros. Com sigui que els desper-
fectes van ser ocasionats per la rassa que es 
va obrir a conseqüència de les obres d’urba-
nització de La Plana, des d’ERC creiem que 
els promotors se n’haurien d’haver fet càrrec. 
Per tant, vam preguntar a l’equip de govern si 
s’havia fet cap gestió perquè aquest el cost no 
sigui sufragat per les arques municipals així 
com si existia cap aval que empari desperfec-
tes a la via pública com a conseqüència de les 
obres i el seu import. 
- Al Ple extraordinari dels Pressupostos el re-
gidor X. Serramià va anunciar una línia d’ajuts 
de 10.000,- euros per a estudiants de se-
cundaria i universitaris del municipi. Com 
sigui que no veiem als Pressupostos cap parti-
da que empari aquests ajuts i després d’haver 
entrat una instància el 17/12/15  formulant la 
mateixa pregunta a la qual se’ns va respondre 
que “no hi ha més dades de les que consten 
en la descripció de les partides a les que feu 
referència” vam preguntar al regidor quina par-
tida pressupostaria  recull  la promesa que va 
fer.  
- Vam preguntar en quin punt es troba el pro-
jecte de reforma de la plaça Anselm Clavé 
de Sant Miquel. Si s’havia tornat a parlar amb 
els veïns i què es pensa fer.
- Sobre les escoles bressol vam preguntar 
perquè no es va imposar cap sanció a l’em-
presa que les gestiona com a conseqüència 
de les irregularitats observades.  
- Vam demanar que s’instés al Sindicat de 
Moja a netejar una façanes engalanades 
amb unes pintades, una de les quals  des de 
fa més de 13 anys. ERC ja ho havia demanat 
mitjançant una instància el passat mes de se-
tembre i la resposta del regidor J.M. Samblas 
va ser que l’Ajuntament no podia dictar una 
ordre d’execució i actuar subsidiàriament en 
cas d’incompliment. La portaveu d’ERC al Ple 
li va recordar al regidor l’article 56 de la recent-
ment aprovada Ordenança de civisme,  faculta 
a l’Ajuntament a actuar subsidiàriament.
- També vam demanar a l’equip de govern que 
revisi l’expedient de les contribucions espe-
cials que es van girar amb motiu de la ur-
banització del carrer Major de San Miquel. 
Els veïns mantenen un contenciós amb l’Ajun-
tament per un aval de 45.889,63 euros que va 
dipositar un promotor amb la finalitat de urba-
nitzar aquest carrer. L’Ajuntament va executar 
l’aval però no el va tenir en compte a l’hora de 
calcular les contribucions especials.   
     D’altra banda, hem presentat diferents ins-
tàncies com la que demanem que s’instal·lin 
dues senyals de perill per estrenyiment de 
la calçada als accessos al Clot de Moja des 
de la rotonda de Moja i la de l’arranjament de 
l’accés del Carrer del Camp fins la Carrete-
ra de Moja, on hi havia un esvoranc que havia 
produït més d’un ensurt.
Finalment volem felicitar totes les persones 
que fan possible que Olèrdola tingui represen-
tació als  carnavals de la Comarca i en siguin 
referència.

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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Nou èxit de la Fira Solidària de 
l’escola Rossend Montané 

Amb l’acte de re-
cepció per part de 
l’Ajuntament dels 
aliments recollits, 
dilluns 14 de des-
embre finalitzava la 
4a edició de la Fira 
Solidària de l’escola 
Rossend Montané de 
Sant Pere Molanta. 
L’acte final reunia al 
vestíbul de l’escola a 
tots els alumnes del 
centre i comptava 
amb la presència de 
l’alcalde, Lucas Ra-
mírez. La Fira del 2015 ha repetit l’èxit de les tres edicions 
anteriors i ha refermat l’encert d’aquesta activitat que canalit-
za solidaritat i a la vegada permet treballar als alumnes con-
tinguts pedagògics ben variats. Àngels Urgell, directora de 
l’escola Rossend Montané, posava l’accent en la gran impli-
cació de les famílies com una de les claus de l’èxit de la fira. 
Les quantitats d’aliments que s’han recollit han arribat a nivells 
similars als dels altres anys, si bé enguany s’ha notat un aug-
ment de llet i de pasta i una reducció d’oli en les donacions. 

Recordem que la Fira posava a la venda  manualitats nada-
lenques fetes pels alumnes  a canvi de “molantes”. Els molan-
tes es podien obtenir donant aliments. Àngels Urgell destaca 
que es tracta d’un projecte que permet conscienciar i trans-
metre als alumnes els valors del treball en equip. 

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, felicitava als alumnes 
i a les famílies de l’escola per la seva aportació solidària que 
permetrà donar aliments a famílies necessitades del munici-
pi. Ramírez també feina notar que la fira de l’escola de Sant 
Pere Molanta s’inclou dins de la gran quantitat d’iniciatives 
solidàries que es van succeint al municipi.

Es  reforma la planta baixa
de l’ajuntament 

Qui hagi anat a l’Ajuntament aquests dies ha pogut compro-
bar com la planta baixa de l’edifici s’ha remodelat. Les obres 
han comportat la col.locació d’una doble porta automàtica al 
vestíbul d’entrada de l’Ajuntament, el canvi de paviment i la 
reforma de l’espai que ocupa l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
La reforma suposa millorar en accessibilitat i també permet 
garantir la confidencialitat de l’atenció que es presta des de 
l’OAC.

Per millorar l’eficiència energètica, resta substituir les fi-
nestres que queden de fusta a l’edifici de l’Ajuntament, per 
així millorar les condicions d’aïllament. 

Els treballs de paleta inclosos en la reforma de l’espai 
els assumeix la brigada de l’Ajuntament, mentre que per a la 
substitució de les finestres s’ha contractat una empresa espe-
cialitzada. El pressupost per a subministraments i mà d’obra 
externa puja a prop de 30.000 euros, dels quals gairebé 22.000 
corresponen a la substitució de finestres. En una segona fase, 
la reforma de la planta baixa de l’ajuntament comportarà ac-
tuar en l’espai que s’utilitzava com a consultori mèdic.

L’Ajuntament canviarà la seva gestió interna per a millorar en eficiència
A partir d’octubre, la nova llei de procediment  administra-

tiu obligarà a totes les  administracions a tramitar tots els ex-
pedients des de procediments electrònics. Aprofitant aquesta 
modificació legislativa, l’Ajuntament d’Olèrdola s’està prepa-
rant per a canviar el sistema de gestió interna i adequar la 
manera de treballar de l’Ajuntament a aquest nou context de 
preeminència de les noves tecnologies. Deixar de treballar 
amb els expedients en paper i passar a fer la gestió documen-
tal des d’eines informàtiques és un dels principis d’aquest nou 
sistema de gestió interna. Porta per nom e-SET i l’Ajuntament 
d’Olèrdola és una de les administracions pioneres a Cata-
lunya en aplicar-lo, gràcies al suport que presta el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.

L’e-SET és un nou servei de l’AOC que combina el desple-
gament d’un sistema de treball i de gestió comú, -estàndard 
i optimitzat per ajuntaments petits-, amb un conjunt de solu-
cions d’administració electrònica , per a desplegar un model 
comú d’administració electrònica i de gestió òptim per ajunta-
ments de fins a 5.000 h.

L’objectiu del Servei e-SET és disposar d’un model 
d’administració electrònica que vagi més enllà de la utilització 
singular dels aplicatius produïts per l’AOC, i asseguri que les 

administracions locals de petit format, puguin compartir un 
sistema de treball que els permeti sumar recursos, minorar 
costos, i enfortir les seves xarxes de col·laboració, conjunta-
ment amb un millor servei a la ciutadania.

El portaveu del govern municipal i regidor de TIC, Xavier 
Serramià, resumia que un dels objectius de la nova organit-
zació interna de l’Ajuntament és “que totes les instàncies es 
responguin en un termini màxim d’un mes”.
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Com cada any es programen activitats culturals per conèi-
xer el Parc i el Conjunt Monumental d’Olèrdola. S’hi poden 
trobar propostes pensades per a tots els públics, tant els més 
experts com els més menuts de la família. Hi ha visites co-
mentades, excursions pel parc, visites teatralitzades o tallers 
familiars. Enguany, com a novetat, s’ha programat Una ca-
minada pel Penedès romànic, que unirà Vilafranca i el castell 
d’Olèrdola, passant per l’única ermita romànica de Vilafran-
ca, Santa Maria dels Horts; per una joia del romànic català, 
el Sant Sepulcre; i amb una visita al castell d’Olèrdola i la 
seva civitas. També es podrà gaudir de tallers familiars que 
permetran conèixer i experimentar de primera mà com era la 
vida dels nostres avantpassats, com Com es vestien els ibers 
d’Olèrdola? o La vida a la prehistòria a Olèrdola. I les nits de 
lluna plena podrem gaudir d’excursions pel parc o visites de 
posta de sol amb brindis final.

La primera de les activitats programades és el taller fami-
liar “Com es vestien els ibers d’Olèrdola?”, el dissabte 20 de 
febrer, a les 11 del matí. Diumenge 28 de febrer serà el torn 
de la visita guiada “Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI”, 
també a les 11 del matí.

La solidaritat ha estat
un ingredient principal de
les festes de Sant Macari 

Diumenge 24 de gener a la tarda es vivia el darrer dels 
actes de la Festa Major de Sant Macari de Moja, les Fes-
tes d’Hivern, amb un concert solidari a càrrec d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafran-
ca. El primer dels actes de les Festes de Sant Macari es re-
alitzava divendres 15 de gener, amb el maridatge d’embotits 
artesans i vins, a càrrec de Cal Mitjans i Cal Feru. Dissabte dia 
16 hi havia la novetat de la pedalada solidària. Era la primera 
experiència i la Comissió de Festes, per l’ambient registrat, ja 
anuncia que  l’activitat es vol repetir per les properes Festes 
de Sant Macari. 

El concert de l’escola de Vilafranca, la pedalada i  la venda 
de polseres Candela  permetien  recaptar 630 euros a favor de 
la Fundació Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer 
infantil.

Novetats en l’aportació d’Olèrdola 
a La Marató

L’AMPA de l’escola Circell i el Grup de Joves de Moja 
han ofert un balanç del tot satisfactori dels actes conjunts 
que organitzaven  diumenge 13 de desembre  vinculats a La 
Marató de TV3. Era una novetat en la programació solidària  
inscrita a Olèrdola dins de la Marató i va incloure una cami-
nada solidària, degustació de truites i venda de manualitats 
fetes per infants. La suma d’esforços  ha estat positiva i això 
s’ha traduït en una recaptació considerable, que va pujar als 
623 euros, a la vegada que ha permès oferir activitats lluïdes 
marcades pel seu caràcter familiar. Com cada any, han estat 
nombroses les iniciatives d’Olèrdola programades dins de la 
Marató. Han organitzat actes i recaptat aportacions els casals 
d’Avis de Moja i de Sant Pere Molanta, el Formiguer de Sant 
Pere Molanta o el grup de teatre El Folre. Per la quantitat as-
solida, cal subratllar els 4.285 euros que va aportar a la Marató 
la cursa Vallmoranta.

Aquestes activitats seran realitzades per Viapenedes.com 
i s’emmarquen dins del projecte de dinamització d’aquest es-
pai natural que duu a terme el Servei de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona. Més informació a www.viapenedes.
com i al telèfon 93 817 28 68.
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Olèrdola es consolida com a referència del Carnaval a la comarca

Tres grups molt actius  i l’organització de rues a Moja, 
Sant Pere Molanta i Sant Miquel  han convertit el municipi 
Olèrdola en una referència destacada del Carnaval penedes-
enc. Les tres agrupacions del municipi s’han situat entre les 
més dinàmiques que han format part de  les rues que ha 
acollit el Penedès. Per la seva novetat, cal assenyalar la ini-
ciativa del grup “Tots per un” que en el seu segon any a Sant 
Miquel d’Olèrdola ha organitzat la primera rua de Carnaval 
del poble, diumenge 14 de febrer.

“Tots per un” l’integren 87 persones i la seva proposta 
ha portat per títol “Déus del desert”. Es tracta d’una fantasia 
d’inspiracions egípcies i àrabs, amb un escorpí  com a ele-
ment central de la carrossa.

El grup de Carnaval de Moja aquest any ha reunit a 117 
components, amb el “Déu Chaac”, el Déu maia de l’aigua. 
Han tornat a ser una de les carrosses més admirades i la 
comparsa contagiava ritme, amb coreografíes elaborades i 
una disfressa de vius colors. En el concurs de disfresses del 

Carrossa del “Déu Chaac” de Moja El grup de Moja obtenia el 2n premi al concurs del Casino de Vilafranca

Comparsa del grup “Tots per un” de Sant Miquel “Molanta Up” ha estat un dels grups més premiats al Penedès

Casino de Vilafranca van assolir el segon premi.
Amb “Molanta up”, el Grup de Carnaval de Sant Pere Mo-

lanta s’ha significat per qualitat i quantitat. Han estat 220 
inscrits i han guanyat dos segons premis en les rues de Car-
naval de Calafell Platja i el Vendrell. La seva era una proposta 
inspirada en la pel.lícula d’animació “Up” i han tornat a cridar 
l’atenció pel variat desplegament coreogràfic mostrat i la in-
cansable energia que exhibien.

La coincidència de tres rues en dos dies ha convertit Olè-
rdola en capital del Carnaval del Penedès, el cap de setmana 
del dissabte 13 de febrer i diumenge 14. A més d’aquestes 
activitats, cal anotar el carnaval infantil que organitzava la 
Comissió de Festes de Moja i la Festa de Carnaval que a 
Sant Pere Molanta promovia El Formiguer, dissabte 13 a la 
tarda. A Sant Miquel d’Olèrdola, la Societat La Lleialtat orga-
nitza pel dissabte 27 de febrer el sopar i ball de Carnaval i 
l’endemà dia 28, a les 5 de la tarda, el Carnaval infantil amb 
Diver Show.

El municipi acull 3 rues i 3 dels grups més dinàmics del Carnaval al Penedès
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament d’Olèrdola, fax
Ajuntament d’Olèrdola, Agents municipals
Mossos d’Esquadra (comissaria de Vilafranca)
Hospital Comarcal
Creu Roja
Farmàcia de Moja
Farmaciola de Sant Pere Molanta
Sanitat Respon. Generalitat
Consultori Mèdic de Sant Pere Molanta
Consultori Mèdic de Moja
Emergències de Catalunya
CEIP “El Circell”, Moja
CEIP “Rossend Montané”, Sant Pere Molanta
Escola Bressol “Gotims”, Moja
Escola Bressol “El Pàmpol”, Sant Pere Molanta
Canal 20 Ràdio Olèrdola
Taxi Olèrdola
Deixalleries d’Olèrdola
Deixalleria de Vilafranca
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Servei d’informació de la Generalitat
Servei Jove Olèrdola                     
Dipòsit comarcal de runes

938 903 502  
938 171 059
938 901 670  
938 921 154
938 180 440
938 923 232  
938 903 619  
938 923 862  
902 111 444  
938 920 749  
938 170 363  
112
938 171 452  
938 181 844  
938 172 792  
938 923 593  
938 915 420  
629 364 338  
938 903 502  
937 431 482  
938 900 000  
012
647 41 68 64  
93 890 25 88  

Segueixen els actes al servei
de Biblioteca Oberta

La biblioteca de l’escola Circell de Moja ja té imatge que 
l’identifica. Un concurs convocat pel servei de Biblioteca 
Oberta ha permès triar el dibuix guanyador, entre les propos-
tes presentades per  34 alumnes de l’escola que responien a 
la convocatòria. La guanyadora ha estat l’Abril Giró, que ha 
elaborat una imatge que té com a protagonista a un extrate-
rrestre llegint un llibre.

El lliurament va comptar amb la presència de l’alcalde d’ 
Olèrdola, Lucas Ramírez, i del regidor d’ensenyament, Pere 
Sadurní. Des de la Regidoria es vol remarcar que” la voluntat 
del govern municipal aquest curs es la de potenciar la vessant 
lúdico-cultural de les biblioteques escolars”. Es considera que 
això “s´està complint amb excel·lència” .

Els Reis Mags no es descuiden 
d’Olèrdola

Fidels a la seva cita anual, els Reis Mags d’Orient van arri-
bar a Olèrdola el 5 de gener gràcies a cavalcades que comp-
taven amb el suport d’entitats del municipi. En la seva estada 
al municipi, van ser rebuts per l’alcalde, Lucas Ramírez, i per 
la regidora de cultura, Arantxa Torres. Abans de l’estada dels 
Reis Mags a Olèrdola, l’Ajuntament va organitzar tallers de 
manualitats de Nadal que van tenir una gran resposta, els dies 
28, 29 i 30 de desembre.

L’Arrel estrena
“Maror o les regles del gènere”

El grup de teatre 
l’Arrel de Sant Miquel 
d’Olèrdola estrenava  
dissabte 23 de gener 
l’obra “Maror o les re-
gles del gènere” , a la 
sala polivalent del Pla 
del Penedès. Després 
d’un treball iniciat  fa 
gairebé 2 anys, el grup 
porta a escena aquest 
text de Rodolf Sirera, 
“un comèdia negra amb punts detectivescs”. Aquest di-
vendres 19 de febrer, a les 10 de la nit, la presenten a Sant 
Miquel.

Els cinc personatges de l’obra els interpreten Sílvia 
Sogas, Ramon Grau, Anna Bonfill, Palmira Batet i Jordi 
Matabacas. La direcció va a cura de Pere Joan Ullate i 
Maria Remei Ullate és l’ajudant de direcció. L’escenografia 
i el vestuari són de l’Arrel i el seguiment de l’obra va a 
càrrec de Conxi Enebral. Carme Leiva és la maquillado-
ra i Sili Grau s’encarrega de la perruqueria. Les tasques 
d’il·luminació i so són assumides per Andreu Navarro, Jo-
sep Badia i Cristina Badell.


