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Les obres del carril bici i
de vianants de Moja a Vilafranca
començaran l’abril

Aprovades les ordenances fiscals

S’obre un procés de participació per 
a triar el nom de la nova plaça
de Sant Pere Molanta
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Les sessions ordinàries de ple de l’Ajuntament d’Olèrdola
es convocaran cada dos mesos

Amb els vots favorables d’ApO i 
d’ERC i el vot en contra de CiU, el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava dilluns 
26 de setembre modificar el règim de ses-
sions plenàries del consistori, establint  una 
periodicitat bimensual pels plens ordinaris. 
Fins ara, els plens ordinaris es convocaven 
cada tres mesos. En el ple també es va 
aprovar per unanimitat la creació formal de 
Comissió Informativa d’Assumptes del Ple, 

instal·lar 10 columbaris  nous al cementiri, quan en l’informe 
municipal en tot moment es fa el càlcul com si s’haguessin fet 
només  8.

El grup municipal de CiU va fer notar que els costos im-
putats per direcció d’obra , del 21’8%, eren molt superiors al 
marge del 4% a l’1% que és habitual. CiU també va qüestionar 
com l’informe aplicava l’IVA i el fet que s’imputés el concepte 
de benefici industrial als treballs fets per la brigada municipal. 
Sánchez va concloure que la taxa no estava ben calculada i 
lamentava que el govern no procedís a modificar-la davant les 
evidències.

En l’exposició inicial, abans d’anunciar-se la retirada del 
punt, des del govern el regidor d’Hisenda, Xavier Serramià,  
assenyalava que en el càlcul de costos s’havia d’incloure els 
costos indirectes segons la normativa.

El ple també  va aprovar, amb el vot favorable d’ApO, 
l’abstenció d’ERC i el vot en contra de CiU, una modificació 
de pressupost per valor de 106.000 euros. Pel seu volum des-
taca la partida de 20.000 euros que es dedicaran a pavimentar 
un camí a Viladellops, així com els 42.500 per a inversions en 
terrenys en l’Àrea d’esports o els 10.000 euros per a fer front 
a la diferència de l’increment de l’IVA en el projecte de la Torre 
de Moja. També s’afegeixen 5.900 euros per a subvencions 
a empreses que contractin persones aturades i es dota amb 
5.000 euros una partida de despeses de cultura i joventut que 
inclou la previsió d’impulsar activitats de dinamització a Sant 
Miquel.

ERC s’abstenia i subratllava que partides com les previs-
tes per a subvencionar estudis postobligatoris o per  lloguer 
d’habitatge, es dotaven inicialment en el pressupost però 
després es donaven de baixa. El govern municipal exposava 
que era per motius de competències  i que s’estava estu-
diant la manera més viable de portar a terme aquests ajuts en 
col·laboració amb d’altres administracions. A pregunta de CiU 
també es va aclarir que no es donaven de baixa partides de 
manteniment, sinó que es modificaven els seus imports.

que es reunirà amb presència d’un representant de cada grup 
la setmana anterior a la celebració del ple per tractar les pro-
postes d’acord que es traslladen al plenari. 

Els plens ordinaris es convocaran el darrer dimarts de cada 
dos mesos, a les 19:30h.  L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, 
exposava que les mesures busquen tenir una major “proximi-
tat amb l’oposició i crear més diàleg”.

ERC va votar a favor de formalitzar la creació de la Comis-
sió Informativa, tot recordant que eren òrgans no resolutius. 
Per això la portaveu del grup municipal d’ERC, Fina Mascaró, 
va referir-se a la pràctica d’altres municipis i  va demanar al 
govern que es retirés la previsió de que els punts tractats en 
la comissió es sotmetrien a votació. Pel que fa a la periodicitat 
dels plens, des  d’ERC es valora com un avenç que es pas-
sin a convocar cada dos mesos però es recordava que el seu 
objectiu era fer sessions mensuals, traspassant al plenari les 
delegacions que té ara la Junta de Govern.

Des de CiU es va recordar que les Comissions Informatives 
no són obligatòries en municipis de menys de 5.000 habitants 
i van fer notar que no existia informe d’intervenció ni modifica-
ció de pressupost per l’assignació establerta per assistències 
a les reunions de Comissió Informativa (125 euros per sessió 
ordinària i 75 euros per sessió extraordinària). El govern va 
respondre que no cal modificar el pressupost perquè hi ha 
suficient dotació de la partida per aquest concepte.  

Josep Sánchez, portaveu del grup municipal de CiU, va 
manifestar el seu desacord amb la periodicitat establerta de 
plens perquè amb l’actual actitud del govern municipal “no 
cal més plens”.

La resolució de les al·legacions que l’oposició presentava 
contra la taxa del cementiri de Moja va ser un punt que es va 
deixar sobre la taula després que l’alcalde expliqués que es 
demanaria un informe extern. Lucas Ramírez entenia que era 
bo tornar a revisar les dades que fonamentaven la taxa des-
prés d’escoltar el plantejament de l’oposició.

ERC va detallar que existia una diferència de 9.539 euros 

entre el que es va pagar en factures i el cost 
recollit. ERC assenyalava que en l’informe 
s’indicava que 5.100 d’aquests 9.500 euros 
corresponien al cost de la  brigada i que 
els 4.300 euros restants eren en concepte 
de garantir la millora i el manteniment. Des 
d’ERC es posava l’accent en què ja existia 
una taxa de manteniment, que es va apujar 
un 100%. 

ERC també va evidenciar que es van 

Obertura comercial autoritzada els dies 30 i 31 d’agost i 3 i 31 de desembre de 2017
El ple del 

26 de setem-
bre també va 
aprovar per 
unanimitat 
sol·licitar a 
la Direcció 
General de 
Comerç  que 
s ’autor i t z i 
com a dies 
d’obertura 
c o m e rc i a l 

cals del municipi per a l’any 2017: seran el 25 de juliol i 30 d’agost 
per a Moja i el 30 i 31 d’agost per a la resta del municipi. També 
es va donar compte de l’informe trimestral de tresoreria, que esta-
bleix que les factures es paguen en un termini mitjà de 26 dies. Amb 
l’encapçalament de tots els grups, un altre acord unànime del ple va 
ser aprovar una moció de suport al Correllengua.

En l’apartat d’informacions de les diferents regidories, Xavier 
Serramià, regidor de TIC, va exposar l’inici d’un procés de partici-
pació per a decidir el nom de la plaça nova de Sant Pere Molanta.
Pere Sadurní, regidor d’ensenyament, informava que un any més 
hi hauria servei de Biblioteca Oberta, mantenint la bibliotecària del 
curs passat. Eva Ruiz, regidora de serveis socials, va detallar que 
l’empresa subministradora d’aigüa no tenia el llistat actualitzat de 
veïns amb rebuts pendents de pagament i que només 2 dels 42 
veïns que figuraven en un llistat de la companyia eren usuaris de 
serveis socials. L’alcalde va subratllar que no hi havia hagut cap tall 

el festiu local 30 d’agost i el diumenge 3 de desembre de 2017, 
així com el 31 d’agost i el diumenge 31 de desembre com a dies 
d’obertura addicionals. El ple també va aprovar les dues festes lo-
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L’Ajuntament d’Olèrdola aprova les ordenances fiscals per al 2017
En sessió extraordinària celebra-

da dimarts 11 d’octubre, el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava ini-
cialment les ordenances fiscals pel 
2017 amb els vots favorables d’ApO i 
els vots en contra de CiU i ERC. Des 
del govern s’assenyalava que es man-
té la línea de no apujar taxes ni im-
postos, mentre que els dos grups de 
l’oposició coincidien en reclamar que 
es rebaixés l’IBI.

El regidor d’hisenda, Xavier Serra-

i la base de càlcul d’impostos com l’IBI 
s’ ha incrementat.

El regidor d’Hisenda va recordar 
que l’Ajuntament havia abaixat l’IBI els 
anys 2012 i 2013, sent un cas únic a 
Catalunya de municipi que llavors va 
compensar la puja sobrevinguda. Se-
rramià subratllava que “quan es tingui 
estabilitat de despeses, es baixaran 
els impostos a consciència”. Serra-
mià també va voler aclarir que, lluny 
de finançar el cost del servei, la taxa 

mià, exposava que només registraven modificacions econòmiques 
tres taxes, atès que la resta de canvis introduïts eren de caràcter 
tècnic que suposaven variar redactats per adaptar-los a la normati-
va, tal i com assessorava la Diputació. La taxa d’obertura d’activitats 
sotmeses a autorització ambiental es rebaixa de 1.500 a 556 euros 
perquè l’Ajuntament deixa d’assumir bona part de la feina en passar 
a fer-se’n càrrec la Generalitat. També s’incorpora a les ordenances 
fiscals la taxa derivada de la nova ordenança de senyalització co-
mercial, mentre que s’eleva a taxa pel 2017 la tarifa que estableix 
aquest curs els preus de les escoles bressol.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, resumia que el govern tras-
lladava al ple unes ordenances que “mantenen la línea de no apujar 
impostos”.

El grup municipal d’ERC trobava “caríssim” que es fes pagar 
la senyalització comercial a 641 o 530  euros, segons la mida del 
rètol, i que la taxa de manteniment anual sigui de 63 o 53 euros. 
La portaveu del grup municipal d’ERC, Fina Mascaró, s’alegrava de 
la baixada de la taxa d’obertura d’activitats però lamentava que el 
govern no rebaixés l’IBI i decidís mantenir el tipus de gravamen en 
el tram de potestat municipal, consolidant “les pujades dels darrers 
anys”. Fina Mascaró anunciava que ERC presentaria una al·legació, 
aprofitant que una de les modificacions tècniques introduïdes a les 
ordenances fa referència a l’IBI.  Mascaró posava l’accent en què 
l’Ajuntament “té marge per a rebaixar l’IBI”. 

ERC també va qüestionar que en el cas de les llars d’infants, una 
tarifa aprovada per Junta de Govern “estigués per sobre d’una taxa 
aprovada pel ple” i va demanar que aquesta taxa quedés sobre la 
taula perquè es portava a modificació no la darrera taxa aprovada, 
sinó l’anterior.

Des de CiU, es va valorar que el govern tenia manca de sensibi-
litat social “perquè manté el gravamen de l’IBI i la base augmenta”. 
El portaveu del grup de CiU, Josep Sánchez,  considerava que la 
pressió fiscal “augmenta” perquè les ordenances tenen noves taxes 

d’escoles bressol no representa ni la meitat de l’aportació necessària 
per a mantenir el servei. Per això ha calgut de recórrer a finançament 
de la Diputació i a mantenir aportacions de l’Ajuntament. El regidor 
d’Hisenda també anunciava que aquest any no s’aplicaria en l’IBI 
l’augment de l’ 1’12% del coeficient derivat del Ministeri i aclaria que 
l’actualització cadastral a Olèrdola només hauria comportat  181 li-
quidacions “ de 3.002 IBI que hi ha a Olèrdola”. Serramià assenyala-
va que parlarien amb els afectats, però apuntava que eren empreses 
i particulars que fins ara estaven pagant per sota del que els hi toca-
va. El govern també va indicar que en cas d’existir errors materials en 
l’apartat d’antecedents de la taxa d’escoles bressol s’esmenarien, 
però que això no fa variar la validesa de l’acord.

El ple també va aprovar, amb els vots favorables d’ApO i d’ERC 
i el vot en contra de CiU, la nova ordenança reguladora de la sen-
yalització informativa direccional comercial i turística a la via pública.  
El propòsit és el d’“homogeneïtzar la senyalització perquè sigui fà-
cilment identificable al municipi” . El regidor de governació, Xavier 
Serramià, exposava que l’ordenança es basa en el pla de senyalit-
zacions aprovat en el passat mandat i estableix on es poden posar 
les senyals i de quin tipus han de ser, fixant el procediment a seguir 
per a demanar-les. ERC  considerava positiu que es regulés aquest 
aspecte perquè al municipi hi ha una “mala senyalització”.

Amb els vots del govern, el ple va desestimar les al·legacions 
que presentaven els dos grups de l’oposició contra la taxa del ser-
vei de cementiri a Moja. Juanma Samblás, regidor d’urbanisme, ex-
plicava que el punt es va retirar de l’ordre del dia de l’anterior ple 
perquè s’havien d’estudiar les consideracions de l’oposició. Sam-
blás assenyalava que van tenir en compte les aportacions  i es va 
constatar que hi havia un error en la fórmula de càlcul de la taxa i 
això ha comportat que la taxa baixés. Així, la taxa per nínxol passa 
dels 971 als 722 euros, mentre que la del columbari, dels 559 euros 
que contemplava la proposta inicial ha passat a ser de 427 amb la 
proposta esmenada.

de subministrament . CiU va reformular com a precs dues propostes 
que havia presentat com a moció:en un es demana que Olèrdola es 
declari municipi compromès amb las Banca Ètica i en l’altra es fixen 
mesures per a la mobilitat sostenible, com el foment dels vehicles 
elèctrics. A preguntes d’ERC, el govern va indicar que la interventora 
està habilitada per signar informes a Olèrdola i exposava que “fins 
que no hi hagi resolució del contenciós que manté amb l’Ajuntament 
de Sitges, es considera que legalment és vàlida per a signar infor-
mes a l’Ajuntament d’Olèrdola”. ERC va recordar que existia una re-
solució de la Direcció General d’Aministració Local en sentit contrari, 
recordant que Sitges no li permetia l’acumulació. També a pregunta 
d’ERC, l’alcalde va anunciar que els problemes de salubritat denun-
ciats per ERC a la Torre de Moja es solucionarien aviat. Igualment es 
va exposar que en una setmana donaria resposta als treballadors 
en el conflicte que mantenen per cobrar la part que falta abonar de 
la paga extra de Nadal de 2012 i la productivitat de 2015. Juanma 
Samblás va informar que la Plana de Moja no estava recepciona-
da “per temes tècnics” i anunciava que el govern faria properament 

l’asfaltat del pàrquing de davant de l’escola de Moja, que havia que-
dat fora de l’àmbit del pla de La Plana. També es va apuntar que 
es procediria a reclamar la quantitat  atorgada el 2015 a una entitat 
si no la justificava i que es vol treure de nou a concurs la gestió del 
bar del Local Nou de Moja. El govern va informar que la gestió dels 
cursos de gimnàstica per a gent gran recau en els casals d’avis, i 
CiU va demanar que s’actualitzi la web municipal en l’apartat de fes-
tes i tradicions. Aquest grup també va demanar que la participació 
ciutadana per escollir el nom de la plaça de Sant Pere Molanta fos 
vinculant i oberta als veïns a partir dels 16 anys d’edat. També es va 
anunciar que la intenció del govern era cobrir una plaça de conserge 
que queda vacant a l’escola de Sant Pere  a través de promoció in-
terna. En el tram final del plenari l’equip de govern va assenyalar  que 
per a l’Ajuntament “era una sorpresa” l’increment de l’IBI producte 
de l’actualització del cadastre. Per donar resposta al ciutadà s’està 
fent gestions des de l’Ajuntament per a recollir informació detallada 
del cadastre, que és l’organisme que està procedint a fer aquestes 
actualitzacions.
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Benvolguts olerdolenques i olerdolencs,

Una de les preguntes que actualment ens fem  els 
veïns i veïnes d’Olèrdola és
QUÈ PASSA AMB L’IBI?
Aprofitem per explicar-ho breument, responent un 
seguit preguntes.
S’HA INCREMENTAT L’IBI EL ÚLTIMS ANYS?
En primer lloc cal dir que aquest impost està regulat 
per la llei i els Ajuntaments només tenim la capacitat 
de modificar una part anomenada tipus de grava-
men.
L’any 2013 l’Aj d’Olèrdola va aprovar augmentar 
l’IBI en un 3%, tot seguit el Ministeri d’Hisenda va 
ordenar l’augment obligatori del 10% a sumar al 
que ja havia aprovat l’Ajuntament. Des de l’equip 
de govern es va considerar que era una mesura in-
justa per un Aj. que ja estava sanejat i que no tenia 
la necessitat d’aprovar un augment total, el mateix 
any, del 13% (per sobre de l’IPC 4,06 a Cat) als seus 
veïns i veïnes, en conseqüència el ple va aprovar 
rebaixar el 3% inicial, essent dels pocs ajuntaments 
que va aplicar aquesta mesura.
El 10% va ser aplicat durant els anys 2012 i 2013. 
Pels anys del 2014 al 2016 el Ministeri va aplicar un 
coeficient correctiu per tots aquells municipis que 
l’actualització de l’IBI fos anterior al 2004. En el cas 
Olèrdola és del 1988, per aquest motiu aplica l’1,12 
de coeficient.
Per al 2017 aquest coeficient corrector no s’aplicarà 
i no hi haurà augment de l’IBI.
S’HAN FET REVISIONS CADASTRALS DELS IM-
MOBLES?
El cadastre, que també depèn del Ministeri, ha apli-
cat una revisió d’ofici a 181 immobles d’Olèrdola. 
Aquestes revisions es van comunicar per carta des 
del Cadastre a cadascun dels propietaris d’aquests 
immobles. Aquests veïns i veïnes els hi ha vingut el 
valor del seu immoble actualitzat i en alguns casos 
amb efectes retroactius a tres anys enrere.
Des de l’Ajuntament d’Olèrdola ens hem posat en 
contacte amb l’OGT per gestionar els aclariments 
necessaris als propietaris afectats, així com la cor-
recció de possibles errors que s’hi puguin detectar. 
Per fer-ho només cal adreçar-se a les oficines de 
l’OGT que hi ha a Vilafranca i sol·licitar els aclari-
ments oportuns.
HA INCREMENTAT AQUEST IMPOST L’AJUNTA-
MENT?
L’any 2012 el tipus de gravamen aprovat per l’Ajun-
tament va ser del 0,80, el mateix any es baixa al 
0,78 i l’any següent al 0,75 que es mantindrà fins 
l’any 2017 (com a dada comparativa la mitjana a 
l’Alt Penedès és del 0,71)
En aquests anys de major crisi l’Ajuntament d’Olèr-
dola ha mantingut aquest impost estable, en la part 
que li correspon.
ES PODRAN ABAIXAR IMPOSTOS EN ELS PRO-
PER ANYS?
Els pressupostos de l’Ajuntament han mantingut 
aquests darrers anys una estabilitat que permetrà 
recuperar serveis que la crisi havia obligat a retallar, 
que juntament amb la gestió eficient de les despe-
ses que des de l’any 2010 aplica, permetrà a l’equip 
de govern, possiblement, una baixa en impostos i 
taxes a partir del 2018.
Podríem caure en mesures populistes i anunciar 
baixades d’impostos abans del que pot suportar el 
pressupost municipal, com demana l’oposició, i ens 
podria passar com al Sr. Montoro que després de 
fer-ho ha hagut que demanar a les empreses que 
avancin l’impost de societats i que possiblement 
comportarà una altra pujada d’impostos pel nivell 
d’endeutament.
Només recordar a CiU i ERC que aquestes mesures 
populistes d’abaixar impostos i no mantenir serveis 
és la política tradicional de la dreta.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Pujades d’impostos
Molts veïns d`Olèrdola estan rebent cartes on se’ls 
hi apuja l’IBI considerablement i on se’ls hi reclamen 
les pujades dels últims 4 anys, més interessos. Fins 
ara, segons l`equip de govern són 181 les famílies 
afectades per les revisions dels IBI,s. A l’últim ple 
vam fer un prec demanant explicacions i informació, 
i no van saber donar respostes. APO va contestar 
que als que li han apujat paguen el que han de pa-
gar, que els ajuntaments no tenen res a veure. Però 
no és veritat , una part de la pujada sí és municipal, i 
cada ajuntament pot ajustar aquesta pujada. 
Ens tornen a dir que a Olèrdola, no hi ha pujada 
d’impostos i possiblement alguns de vosaltres us 
ho podeu creure. Però quina és la realitat?. La re-
alitat està en els fets i especialment en els fets del 
passat, els que ja s’han fet, i són aquests: 

La taxa del cementiri ha quedat a 722 euros , degut 
a la intervenció de l’oposició , ja que APO la volia 
a  971,84 euros. 
A Olèrdola cada any és més car viure. I de què ser-
veixen els nostres impostos?. Per tenir més ajudes 
a les entitats?. Per tenir més neteja? Per tenir un 
millor consultori? Per tenir un poliesportiu? Doncs 
no. Serveixen per pagar les comissions informati-
ves que no són obligatòries, per pagar més plens 
municipals, per pagar les Ipad als regidors, o per 
tenir diners al banc a termini fix. 
Les mentides, a vegades, per molt repetir-les es 
tornen veritat. No, no hi ha congelació d’impostos, 
però ho diuen i sempre hi ha algú que s’ho creu.  
Això és important? Potser sí o potser no. Allò 
realment important, és què, ja no podrem tornar a 
creure el que diguin. 
Nosaltres continuarem dient el que pensem, si no 
podem dins de l’ajuntament ho direm a fora. L’al-
calde ens treu la paraula i no ens deixa defensar el 
vot als plens municipals, i un regidor ens diu que 
no tenim dos dits de front. Són faltes al respecte, 
que ens deceben profundament, que ens diuen els 
qui se senten superiors a la resta. Els insults són 
mostra de desesperació, d’impotència i de man-
cances d’arguments prou sòlids per justificar els 
seus actes. També són un al·licient, una embranzi-
da, una senyal, de que anem en la bona direcció. 
Bona castanyada. 

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Què  passa amb l’IBI?
L’Impost de Béns Immobles ha patit un increment 
important els darrers anys per dos motius diferents. 
Un d’ells ja l’explicàvem al nostre butlletí del mes de 
juliol, les lleis de pressupostos de l’Estat dels últims 
tres anys han establert increments lineals del 12% 
cada any, si bé hem de rectificar una afirmació que 
feien al nostre butlletí per una informació que hem 
sabut amb posterioritat, la revisió no era obligatòria 
sinó potestativa a petició de cada Ajuntament. És a 
dir, que mentre ApO anunciava a bombo i plateret 
que no pujava els impostos estava sol·licitant pu-
jades del 12% dels valors cadastrals. El primer any 
l’equip de govern va modificar el tipus de gravamen 
per a compensar parcialment la pujada, però els 
anys 2015 i 2016 no ho va fer, per la qual cosa l’in-
crement acumulat ha estat del 25% els últims dos 
anys.
L’altre motiu ha estat la revisió del cadastre que 
ha comportat donar d’alta noves construccions no 
registrades, ampliacions de les construccions exis-
tents i construccions auxiliars, com les piscines. 
Degut a la revisió s’han girat 181 liquidacions se-
gons Xavier Serramià i al voltant de 400 segons al-
tres fonts, amb efectes retroactius des de l’any 2012 
i amb els corresponents interessos. Al Ple del 26 de 
setembre Xavier Serramià va dir que l’Ajuntament 
no tenia coneixement d’aquesta revisió del cadastre 
i que s’havia fet sense avisar-los.  Costa de creure 
que ningú a l’Ajuntament ho sabés ja que va ser pu-
blicat al BOE del 16 de juny de 2014 i suposem que 
algú a l’Ajuntament tindrà l’obligació de llegir-lo, ja 
sigui l’Alcalde, el Regidor d’Hisenda, el Secretari o 
la Interventora.  Però a més a més la notícia que 
el cadastre es revisava va ser publicada al butlletí 
municipal Olèrdola Informació del mes d’agost de 
2014.
Al Ple del 27 de juny vam demanar a l’equip de 
govern que revisés el tipus de gravamen de l’IBI 
amb efectes de l’u de gener de 2016 a fi i efecte de 
compensar la pujada d’aquest any amb el rebut que 
s’ha de girar a primers de novembre. La resposta va 
ser negativa però van prometre  que ho estudiarien 
per l’any 2017. Doncs bé, ja l’han estudiat, al Ple 
Extraordinari del 11 d’octubre s’han aprovat inici-
alment amb els vots d’ApO les ordenances fiscals 
per a l’any 2017. Era l’ocasió per a rebaixar el tipus 
de gravamen i no ho han fet, per la qual cosa es 
consoliden les pujades dels últims anys. 
L’explicació de Xavier Serramià va ser que es bai-
xarien els impostos quan es tingui estabilitat de les 
despeses i encara va treure pit que aquest any no 
es pujaria un altre vegada el 12%. Tot plegat voreja 
la presa de pèl.
No s’entén aquest afany recaptatori en un municipi 
que pràcticament no té endeutament i amb un ro-
manent de tresoreria positiu el darrer any de quasi 
dos milions d’euros sobre un pressupost de 5 mi-
lions. I encara s’entén menys quan amb la revisió 
del cadastre l’Ajuntament tindrà uns ingressos ad-
dicionals amb els quals, si els hem de creure, no 
comptaven. 
Des d’ERC presentarem al·legacions: una dema-
nant una baixada general del tipus impositiu de l’IBI 
i un altra demanant subvencions a l’IBI per a les 
rendes més baixes tal com ja es fa a l’Ajuntament 
de Barcelona.

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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L’Ajuntament convoca un procés de participació per a de-
cidir el nom de la nova plaça del carrer Llevant de Sant Pere 
Molanta. Tot i que es preveuen mecanismes per a que la parti-
cipació es pugui exercir també de forma presencial, el procés 
de participació està concebut per a dur-lo a terme a través 
de mitjans telemàtics  aprofitant les possibilitats que ofereix 
internet. El reglament estableix que hi poden participar els ma-
jors de 18 anys de Sant Pere Molanta i s’han fixat dues fases. 
En una primera fase, del 7 al 23 de novembre, es podran fer 
les propostes de noms a través d’un espai que s’habilitarà en 
l’apartat de participació ciutadana del portal de transparència 
de l’Ajuntament. En la segona fase, del 25  de novembre al 5 
de desembre, es podrà escollir entre les 10 propostes que, 
com a màxim, seran finalistes. 

Després d’una primera fase divulgativa, el tret de sortida 
del procés serà el 4 de novembre,  amb una xerrada infor-
mativa convocada a les 8 del vespre a Sant Pere Molanta per 
a explicar  el projecte d’urbanització de la plaça i el funcio-
nament del procés de participació. Per a qui no disposi de 

Les obres del carril bici i de vianants que unirà
Moja amb Vilafranca començaran el mes d’abril

La Diputació de Barcelona ha anunciat que el proper mes 
d’abril començaran les obres del carril bici i de vianants que 
unirà Moja amb Vilafranca. La totalitat dels  503.000 euros de 
pressupost són  assumits per la Diputació i els treballs es pre-
veuen finalitzar abans d’acabar el 2017.Així ho va anunciar el 15 
de setembre Jordi Fàbrega, Diputat delegat d’Infraestructures 
Viàries i de Mobilitat de la Diputació de Barcelona, en un acte 
públic de presentació del projecte fet davant dels veïns al Lo-
cal Nou de Moja i en el que també hi van intervenir l’alcalde 
d’Olèrdola, Lucas Ramírez; i el de Vilafranca, Pere Regull.

Fàbrega destacava la “transversalitat”  d’objectius del pro-
jecte perquè permet millorar la mobilitat amb seguretat entre 
dos nuclis propers, però també fer salut, esport i reduir l’ús 
del cotxe.

L’itinerari seguirà el traçat de la carretera BV 2119 i  tin-
drà un recorregut d’un quilòmetre i 37 metres, des de la ro-

tonda de la Ronda de Mar a Vilafranca fins a un nou accés  
amb pendent suau que connectarà amb Moja per l’actual 
zona d’emergència de contenidors. En la majoria de seccions,  
l’amplada de l’itinerari serà de dos metres i 10 centímetres , 
llevat dels trams que travessaran els ponts de la nacional 340 
i de l’autopista AP7, quan l’amplada passarà a ser de d’un 
metre i 90 cm i de 1’30m, respectivament. S’aprofitarà el pro-
jecte per millorar l’accés a la zona industrial de la carretera de 
Moja, incorporant un pas de vianants per travessar la via amb 
seguretat i un sistema de drenatge per evitar el tolls d’aigua 
que ara es produeixen. El projecte inclou revestir amb fusta  
les biones de seguretat que separaran el carril de la calçada 
de la carretera.

Fàbrega també exposava que aquest carril serà el primer 
que fa la Diputació que tindrà el valor afegit d’introduir una ca-
nalització per connectar la fibra òptica entre Moja i Vilafranca.

Durant l’acte,  veïns assistents  van demanar bancs per 
seure durant el recorregut i il·luminació suficient. Les interven-
cions van permetre precisar que en arribar a Moja hi hauria 
una zona de mirador, amb bancs i espai de descans. El diputat 
delegat d’Infraestructures Viàries posava l’accent en la impor-
tància de fer partícips als veïns d’aquesta millora.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, subratllava que l’acte 
de presentació era una forma de complir l’objectiu de la Dipu-
tació d’actuar amb proximitat. Ramírez recordava que el pro-
jecte es treballava des de feia 2 anys i resumia que millorarà 
la seguretat en la comunicació entre Moja i Vilafranca en els 
trajectes a peu o en bicicleta.

Pere Regull, alcalde de Vilafranca i diputat provincial, as-
senyalava que aquest carril ha de ser el primer itinerari d’una 
xarxa de carrils bici que connecti els municipis de l’Alt Pene-
dès.

En la cloenda de l’acte Jordi Fàbrega anunciava  que 
s’estudiarien les propostes veïnals per a introduir-les en el 
projecte i subratllava que “la veritable inauguració de l’itinerari 
serà quan la gent l’ utilitzi”.

Procés de participació per a triar el nom de
la nova plaça de Sant Pere Molanta

El projecte es va presentar al Local Nou el 15 de setembre

connexió a internet o desitgi rebre assistència per a exercir 
la participació, s’han convocat participacions presencials les 
tardes de dimarts 8 i 15 de novembre, durant la fase de debat 
ciutadà per a proposar noms; així com  dues tardes més( el 
divendres 25 de novembre i dimarts 29 de novembre)  durant 
la fase d’acció participativa per a triar entre els noms finalistes. 
A banda d’aquestes convocatòries per les tardes fixades al 
Centre Cívic Gatzara, també es podrà rebre assistència du-
rant els matins a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Olèrdola.



La Cap dels Serveis Territorials d’Ensenyament visita Olèrdola 

6

Dijous 22 de setembre, la Cap dels Serveis Territorials de 
Barcelona Comarques del departament d’Ensenyament, Lluï-
sa Nicolau,visitava les dues escoles d’Olèrdola. La visita la feia 
Nicolau després de la invitació que rebia de l’alcalde, Lucas 

Compromís de Portland Valderrivas 
de reduir els nivells de voladura

de la pedrera
En una reunió man-

tinguda divendres 30 
de setembre , l’alcalde 
d’Olèrdola, Lucas Ra-
mírez, aconseguia el 
compromís de Portland 
Valderrivas de reduir els 
nivells de càrrega de les 
voladures a la pedrera 
que aquesta empresa 
explota prop de Daltmar. 
Amb aquesta mesura es 
confia que les molès-

Ramírez, durant una reunió  que el mes de març mantenien 
a Barcelona un cop Nicolau acabava de ser nomenada nova 
cap dels Serveis Territorials. Durant l’estada al municipi, Lluïsa 
Nicolau visitava les escoles Rossend Montané de Sant Pere 
Molanta i Circell de Moja, acompanyada de l’alcalde i de les 
directores de les escoles, Àngels Urgell i Olga Roig.

Una de les peticions que ha traslladat l’Ajuntament al De-
partament és la de poder disposar de la pista de l’escola de 
Sant Pere Molanta per a fer-hi el projecte de cobriment de la 
instal·lació esportiva. Lluïsa Nicolau ha anunciat que avalua-
rien el projecte tenint en compte l’impacte que pot tenir per 
l’escola i es mostrava convençuda de que es trobaria “una 
opció satisfactòria per a tothom”.

Lucas Ramírez també subratllava que la voluntat de 
l’Ajuntament és la de  fer el projecte i coincidia en la necessitat 
de comptar amb el parer de tothom.

Nicolau assenyalava que el Departament, a través de la 
relació quotidiana que manté amb els dos centres , sap que 
el funcionament de les dues escoles del municipi “és òptim”. 
La cap dels Serveis Territorials indicava que a Olèrdola “els 
recursos donen resposta a les necessitats i els equips docents 
treballen molt bé, i això es nota”.

Lluïsa Nicolau, cap dels Serveis Territorials d’Ensenyament, parlant amb 
l’alcalde i la directora de l’escola Circell

Renovat el conveni que garanteix 
el manteniment dels consultoris 

mèdics 
En sessió celebrada el 12 de setembre, la Junta de Govern 

Local de l’Ajuntament d’Olèrdola ha renovat el conveni que 
garanteix l’obtenció de recursos per a mantenir els tres con-
sultoris mèdics del municipi. Tal i com explicava la regidora de 
sanitat, Eva Ruiz, el conveni estableix que aquest any l’Institut 
Català de la Salut aportarà 46.000 euros.

Les competències en sanitat són de la Generalitat i el con-
veni preveu que aquesta col·laboració entre les dues admi-
nistracions estigui garantida fins l’any 2025. Eva Ruiz posa 
l’accent en què en els darrers 8 anys l’aportació anual que 
rep per aquest concepte el municipi “s’ha arribat a gairebé 
doblar”. 

Aquestes aportacions de la Generalitat fan possible que 
l’Ajuntament no hagi de dedicar recursos suplementaris a ga-
rantir el manteniment dels consultoris de Moja, Sant Miquel 
i Sant Pere Molanta. La regidora de sanitat indicava que la 
renovació del conveni i el seu seguiment anual satisfactori és 
possible gràcies a la feina acurada d’administració que es fa 
des de l’Ajuntament d’Olèrdola.

ties que han patit els veïns, especialment perceptibles durant 
aquest estiu, es puguin veure reduïdes considerablement. 
L’alcalde obtenia aquest compromís de reducció de la càrrega 
del mateix Rafael Oyagüez, director de la planta de Portland 
Valderrivas.

Durant l’estiu, veïns de Daltmar van alertar de l’increment 
de molèsties per l’activitat extractiva de la pedrera. Els so-
rolls i les vibracions havien augmentat i així ho van fer constar 
els veïns en diverses instàncies presentades a l’Ajuntament, 
incloent una petició que va comptar amb el suport de 80 sig-
natures. L’alcalde es mostrava satisfet per la receptivitat de 
l’empresa i la seva predisposició a trobar solucions com la de 
reduir la intensitat de les voladures.

Des de l’Ajuntament s’ha assenyalat que l’empresa està 
dins de la normativa i en cap moment ha depassat els nivells 
permesos establerts. Habitualment, els nivells de càrrega de 
les detonacions se situaven entre el 10 i el 15% del que per-
metria la normativa. Però aquest estiu s’hauria arribat al 30%, 
segons ha informat l’Ajuntament d’Olèrdola. 

Per tal de minimitzar els sorolls generats, l’empresa va 
anunciar a l’alcalde que canviarien el sentit d’ampliació de la 
pedrera perquè sempre hi hagi un talús natural per disminuir 
els sorolls

Amb l’empresa també s’ha decidit avaluar la creació d’una 
comissió de seguiment de l’activitat de la pedrera amb repre-
sentants de l’Ajuntament, veïns de Daltmar i de la companyia.
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Festes del Most a Moja i Sant Pere Molanta

La trepitjada de raïm a l’antiga, que es vivia el migdia de 
diumenge 16 d’octubre a les instal·lacions del Celler Coope-
ratiu, va convertir-se de nou en un dels principals reclams de 
la Festa del Most de Moja. A més de la trepitjada, la Festa del 
Most va incloure sopar i ball el dissabte a la nit al Local Nou 
i cercavila amb balls del poble, l’endemà al matí. De manera 
simultània a la trepitjada, s’oferia un pica-pica i els infants po-
dien participar en tallers.

Els actes de la Festa del Most de Sant Pere Molanta es 
desplegaven durant el mateix cap de setmana, enmig d’una 
gran participació. A més de l’èxit de convocatòria de les ac-
tivitats programades, la d’aquest 2016 serà recordada com 
la primera Festa del Most que ha comptat amb l’original pro-
posta del “Grallaví”. Es tractava d’un maridatge entre vins de 
qualitat i música de gralla, interpretada pels Vinardells. Cada 

Més participació a la Festa Major
de Sant Miquel

La Festa Ma-
jor de Sant Miquel 
d’Olèrdola, cele-
brada el cap de 
setmana del 7 al 9 
d’octubre, ha obtin-
gut més participa-
ció que la registrada 
durant l’any passat. 
Aquesta és una de 
les primeres conclu-
sions satisfactòries 

Moja celebra amb ambient festiu
la 1a Trobada de gegants

La participació d’un nombrós públic familiar i les ganes de 
festa presidien diumenge 25 de setembre la 1a Trobada de ge-
gants de Moja, que tenia lloc  en motiu de la commemoració 
del 10è aniversari dels gegants Ramon de Copons i Josepa de 
Sarriera. Acompanyant la parella de gegants amfitriona, tam-
bé es van poder seguir als gegants de Santa Margarida i els 
Monjos, els de Sant Pere Molanta i els de Vilafranca. Abans de 
la cercavila, els portadors de totes les colles i ex membres de 
la colla gegantera de Moja compartien un esmorzar al Local 
Nou. Des d’allà començava una àgil cercavila que va seguir 
en sentit invers el recorregut de la processó de la Festa Major 
d’estiu de Moja. A la plaça de l’Església, punt final del recorre-
gut, es van viure els moments més assenyalats de la jornada. 
Després de les explicacions de la història de cada parella de 
gegants,  les peces oferien un ball en solitari per acabar amb 
una actuació de lluïment conjunta. 

peça musical tenia relació amb el vi que es tastava, arrodonint 
una jornada d’esclat de  sensacions el diumenge al migdia a 
l’interior de la sala de la Societat. 

La Festa del Most de Sant Pere Molanta començava di-
vendres a la nit, amb la projecció de “Mascotas”, davant un 
nombrós públic a la sala. Dissabte al matí, l’activitat infantil 
va ser rodona, per participació i resultats. Hi va haver el conte 
“El raïm inquiet”,  maridatge amb most , activitat de pintura 
i xocolata. En el sopar es reunien un centenar de persones i 
en una concorreguda sala es van atraure a més a balladors 
de fora del poble, en una sessió que va comptar amb el grup 
Shakata. 

El teatre, amb l’estrena de la Roda de l’Alt Penedès a cà-
rrec del grup l’Escorça de Mediona, servia per posar un rodó  
punt i final a la Festa del Most de Sant Pere.

a les que ha arribat la Junta de la Societat La Lleialtat de Sant 
Miquel, l’entitat que té cura de la coordinació del programa 
d’actes. La presidenta de la Societat, Roser Mascaró, des-
tacava el bon funcionament dels actes i de manera especial 
posava l’accent en la tarda d’activitats infantils de dissabte, 
que va reunir a El Bosquet a prop de 300 persones. 

Un altre dels moments àlgids de la Festa Major va ser el 
ball de dissabte a la nit, amb l’orquestra l’Anònima. La gresca 
es va allargar fins gairebé les 4 de la matinada i el Local Ros-
send Montané presentava un molt bon ambient. 

Per la Societat, ha estat una Festa Major més participativa 
en tots els àmbits que les dels darrers anys. Com és habitual, 
un dels moments que reunia a més públic va ser el divendres 
a la nit, amb el pregó, que enguany pronunciava Lydia Girona. 
També va comptar amb força públic l’actuació de divendres a 
la nit, amb el concert de música popular dels Països Catalans 
que oferien Pep Picas i Giusseppe Costa. La cercavila de diu-
menge va tenir força seguiment, com així la ballada final a la 
plaça de l’Església.
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Treballs de consolidació a l’església 
del Pla dels Albats

Campanya de vacunació contra la grip
La millor manera de 

prevenir la grip és amb la 
vacunació. A Catalunya la 
campanya s’inicia el di-
lluns 24 d’octubre i s’estén 
durant dos mesos. Ascen 
Casado, infermera als con-
sultoris de Sant Miquel i de 
Moja, és la referent de va-
cunes de l’Equip d’atenció 
Primària Penedès Rural. 
Ella mateixa subratlla que 
“vacunar-se és l’única ma-
nera d’evitar la malaltia”.

Als 21 consultoris 
de l’Àrea Penedès Rural 
aquest any es preveuen 
subministrar fins a 3.500 
dosis. A Olèrdola  s’estima 

La 6a Vallmoranta, el 19 de novembre

Des d’aquest 5 d’octubre i durant tres setmanes es realit-
zen els treballs de consolidació de l’estructura de l’església de 
Santa Maria, al Pla dels Albats. La intervenció té el propòsit 
d’evitar que es malmetin les restes que va posar al descobert 
la recent campanya d’excavacions arqueològiques realitzada 
el mes de juliol en aquest temple situat fora muralles del Con-
junt monumental d’Olèrdola. 

Els murs estan en un estat molt fràgil i per això es fa ne-
cessària  la seva consolidació. Per a fer-ho, s’aplicaran  les 
mateixes tècniques constructives originàries per a fer la con-
solidació,  com és el cas del morter de calç. A més de conso-
lidar els murs, les tasques d’aquests dies també inclouran la 
reconstrucció d’una de les cantonades de l’església pròxima 
a l’altar. S’estima que va ser destruïda entre els segles XVII 
o XVIII en patir l’església un espoli. Després de les tasques 
de consolidació es procedirà a realitzar una primera senya-
lització per a fer més comprensible als visitants la originalitat 
d’aquesta església romànica. 

La solidaritat, l’esport i la 
natura es donaran la mà el pro-
per dissabte dia 19 de novem-
bre en motiu de la Vallmoranta. 
És una cursa d’orientació soli-
dària pensada per a tota la fa-
mília amb dos recorreguts: un 
de curt que transcorre pels vol-
tants de Sant Pere Molanta i un 
de més llarg per les muntanyes 
del Penedès i el Garraf. El temps màxim fixat és de 3 hores.

Els beneficis obtinguts es destinaran a La Marató de TV3, 
dedicada enguany a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals.
Al llarg de les cinc edicions anteriors s’han recaptat més de 
18.000 euros. 

Any rere any, la Vallmoranta ha anat agafant més volada i ja 
hi participen prop de mig miler de persones. És una oportuni-
tat única per descobrir més a fons el nostre entorn, estirar les 
cames i contribuir a una bona causa. 

Les inscripcions s’obriran el proper dilluns 7 de novembre 
i es poden fer a la web www.vallmoranta.org. Els 200 primers 
inscrits també tindran paella i podran gaudir d’un gran dinar 
de germanor per cloure la jornada. 

El proper divendres 28 
d’octubre l’escola de Sant Pere 
Molanta farà un acte de cloenda 
del projecte Rossend Montané, 
commemorant el 25è aniversa-
ri de la mort de qui fou alcalde 
d’Olèrdola i dóna nom a l’escola. 
Per la tarda hi haurà una actuació 

Activitats de l’escola Rossend Montané

per part dels alumnes de sisè i per finalitzar s’oferirà un  bere-
nar obert a tothom.

El proper dia 18 de novembre l’escola donarà el tret de 
sortida al projecte de música del curs 2016-17 amb l’actuació 
del Quintet de Vent de Barcelona.

I per cinquè any consecutiu, l’escola anuncia que realitza-
ran  la Fira Solidària de Nadal per tal de recollir aliments bàsics 
per a les famílies que ho necessitin.

que se superaran les 400 vacunes. La vacuna antigripal està 
indicada si sou una persona amb un risc alt de tenir complica-
cions per la grip, és a dir, si teniu més de 60 anys o una malal-
tia crònica del cor, dels bronquis, del ronyó, o si sou diabètic, 
o esteu afectat per una disminució de les defenses per altres 
causes. 

• També us heu de vacunar si, durant la campanya de va-
cunació de la grip, esteu en el 2n i 3r trimestre de l’embaràs. 

• La vacuna antigripal està indicada en nens amb malalties 
cròniques pulmonars o metabòliques i en persones internades 
en residències. 

• Si teniu cura de persones malaltes a casa també cal que 
us vacuneu. 

• A més, es recomana la vacunació a les persones que es-
tan en contacte amb aquests grups de risc i els poden trans-
metre la grip, i a les persones que treballen en serveis públics 
essencials (com ara personal de sanitat, bombers, policia, 
etc.). 

Per facilitar l’administració de les vacunes, al consultori de 
Moja les cites ambulatòries a partir de tres quarts d’una es 
reservaran per a posar vacunes.


