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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 3 de febrer de 2020
Hora d’inici: 19.45 h
Hora de fi: 21.00 h
Lloc: Centre cívic Gatzara (Sant Pere Molanta)
Hi assisteixen:
-

Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde regidor d’“Alternativa per Olèrdola” (ApO)
Jordi Catasús Corbalán, regidor d’“Alternativa per Olèrdola” (ApO)
Juan M. Samblás Rodríguez, regidor d’“Alternativa per Olèrdola” (ApO)
Pere Sadurní Roig, regidor d’“Alternativa per Olèrdola” (ApO)
Anna Boada Via, regidora d’“Alternativa per Olèrdola” (ApO)
Mireia Mancera Cañardo, regidora d’“Alternativa per Olèrdola” (ApO)
Fina Mascaró Bujaldón, regidora d’“Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal” (ERC)
M. Antònia Pajuelo Moreno, regidora d’“Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal” (ERC)
M. Carme Villanueva Pin, regidora de “Junts per Olèrdola” (JpO)
Marta Mestre Urpí, regidora de “Junts per Olèrdola” (JpO)
Joan López Ferrer, regidor de “PSC-UNITS CP” (PSC)

Secretari:
Francesc Fernández Ferran
Intervetora:
Anna Carnicer Heras

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Olèrdola, 3 de febrer de 2020, al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta (Olèrdola),
essent les dinou hores i quaranta-cinc minuts, en sessió ordinària, i assistit pel secretari
de la Corporació, es reuneix el Ple municipal.
ORDRE DEL DIA
1.- ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.1.- EXPEDIENT X2019001565 I X2020000142. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA, CELEBRAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA EL 2 DE DESEMBRE DE
2019.
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 03/08/2020 18:51
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1.2.- EXPEDIENT X2019000529. APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ DEL
PADRÓ D’HABITANTS D’OLÈRDOLA, A 1 DE GENER DE 2019.
2.- ÀMBIT DE BON GOVERN, ATENCIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RECURSOS I
PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.1.- EXPEDIENT X2019001654. CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ELECCIÓ DEL
JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT DEL JUTJAT DE PAU D’OLÈRDOLA PER EL PERÍODE 20202024.
2.2.- EXPEDIENT X2020000089. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 03/2020 PER
SUPLEMENTS DE CRÈDIT DE CAPÍTOL 1 FINANÇATS AMB LA BAIXA D’ ALTRES PARTIDES
PRESSUPOSTÀRIES.
2.3.- EXPEDIENT X2020000090. APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI
02/2020, DE 21 DE GENER, PEL QUAL S’ APROVEN LES MESURES URGENTS EN MATÈRIA
DE RETRIBUCIONS EN L’ ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC.
2.4.- EXPEDIENT X2019000082. EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE LES BASES GENÈRIQUES
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, EN MATÈRIA DE FOMENT DE PROJECTES DE CULTURA, ESPORTS I
MATÈRIA SOCIAL.
2.5.- EXPEDIENT X2020000084. EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS 2020-2023.
3.- ÀMBIT D'ESPAI NATURAL, PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS, URBANISME I PAISATGE
URBÀ, SERVEIS I ENERGIES I ESPAI PÚBLIC
3.1.- EXPEDIENT X2018000433. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA AL CONGIAC,
COM A FORMA DE GESTIÓ DIRECTA ASSOCIADA DEL SERVEI PÚBLIC DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, I RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT.
4.- DACIONS A COMPTE

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA: DES DEL 2019DECR0004 FINS EL
2020DECR000037.
5.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
5.1.- EXPEDIENT X2020000091. MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA
ELECTORAL CENTRAL I EL TRIBUNAL SUPREM RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA
GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS, PRESENTADA PEL
GRUP MUNICIPAL ERC D’OLÈRDOLA.
5.2.- EXPEDIENT X2020000135. MOCIÓ PER FER FRONT A LA DESPOBLACIÓ,
L’ENVELLIMENT I LA MANCA D’OPORTUNITATS EN EL MEDI RURAL, PRESENTADA PEL
GRUP MUNICIPAL “PSC-UNITS CP”.
6.- INFORMACIONS DE LES DIFERENTS REGIDORIES
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7.- PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN I RELACIONS
INSTITUCIONALS.
1.1. EXPEDIENT X2020000142 I X2019001565. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 2 DE DESEMBRE DE 2020.
Antecedents de fet
1. En data 2 de desembre de 2019 s’ha celebrat, en sessió ordinària, el Ple de
l’Ajuntament d’Olèrdola.
2. L’esborrany de l’acta de la sessió de referència s’ha de sotmetre a la consideració de
l’òrgan col·legiat corresponent, als efectes de la seva aprovació i transcripció al Llibre
Oficial d’Actes del Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola.
Fonaments de Dret
1. El règim de periodicitat de les sessions plenàries, establert en la sessió extraordinària
del 13 de juliol de 2015, i modificat posteriorment en la sessió ordinària de 26 de
setembre de 2016.
2. El Ple municipal, celebrat en sessió ordinària el 29 de maig de 2018, aprova la
confecció de les audioactes en format electrònic i la confecció dels LLibres d’Actes
electrònics.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3. Els articles 98 i 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
4. Article 202 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
5. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el
seu homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que
exerceix l’alcalde en aquesta matèria.
Per tot això, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
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Primer: Aprovar l’esborrany de l’acta del Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, celebrat en
sessió ordinària, el 2 de desembre de 2019.
Segon: Incorporar l’acta, un cop aprobada, al Llibre Oficial d’Actes del Ple.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’alcalde pregunta si es vol fer alguna observació i sotmet l’esborrany a l’aprovació dels
membres de la Corporació:

La portaveu del grup municipal d’ERC, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, demana que es faci
esmena del nom de la persona que presenta la proposta d’acord relativa al punt 3.2 de
l’ordre del dia: “EXPEDIENT X2019001524. PROPOSTA DE DESDOBLAMENT DE
L’ÀREA BÀSICA DE SALUT PENEDÈS RURAL”, ja que va ser la Sra. Anna Boada Via,
regidora de Salut Pública, qui va presentar la proposta, en comptes del Sr. Pere Sadurní
Roig.
Es sotmet l’esborrany a votació:
S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup
municipal d’”ApO”, els dos vots a favor de les regidores d’ERC, els dos vots a favor de les
regidores del grup municipal “JpO”, i el vot a favor del regidor del grup municipal “PSC”.

Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
- ASSUMPTES DICTAMINATS 1.2. EXPEDIENT X2019000529. APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ
DEL PADRÓ D’HABITANTS D’OLÈRDOLA, A 1 DE GENER DE 2019.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Antecedents de fet
A 1 de gener de 2019, la gestió del Padró dels habitants del municipi d’Olèrdola, la qual
ha tingut en compte les variacions del padró produïdes durant l’exercici 2018, rebudes a
través dels fitxers d’intercanvi que procedeixen de l’Institut Nacional d’Estadística, d’acord
amb l’ofici procedent de la Delegació a Barcelona de l’Institut Nacional d’ Estadística, de
data 29 de novembre de 2019, ha donat una població resultant de 3.692 habitants.
Fonaments de dret
1. El Reglament de Població i Denominació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció donada pel Reial Decret
2612/1996, de 20 de desembre, estableix, en el seu article 81, l’obligació que els
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Ajuntaments aprovin la revisió dels seus padrons municipals, amb referència a 1 de gener
de cada any.
2. La Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional
d’Estadística i del Director General de l’Administració Local dicta les instruccions
tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple municipal adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la xifra oficial de població del municipi d’Olèrdola, derivada de la gestió
del Padró d’habitants i revisada a 1 de gener de 2019, la qual resulta en 3.692 habitants.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Coordinació i supervisió del
govern, presenta la proposta i la sotmet a debat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup
municipal “ApO”, els dos vots a favor de les regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les
regidores de “JpO” i el vot favorable del regidor de “PSC”.

Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.0.- ÀMBIT DE BON GOVERN, ATENCIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RECURSOS
I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
2.1. ÀMBIT DE RECURSOS. EXPEDIENT X2019001654. CONVOCATÒRIA PÚBLICA
PER A L’ELECCIÓ DEL JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT DEL JUTJAT DE PAU
D’OLÈRDOLA PER EL PERÍODE 2020-2024.
Antecedents de fet
1.

L’any 2016 la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
acordar el nomenament del Sr. Félix Juan Carbó Via com a Jutge de Pau Substitut
d’Olèrdola, jurant aquest el seu càrrec davant el Jutjat Degà de Vilafranca del Penedès
d’acord amb allò que es desprèn de la diligència del Jutjat Degà de Vilafranca del
5
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Penedès, que certifica que el Sr Félix Juan Carbó Via va ser nomenat en data 7 de març
de 2016 Jutge de Pau Substitut del municipi d’Olèrdola.
2.

D’acord amb allò que es desprèn de l’acta de compareixença signada per l’interessat
en data 11 de març de 2016, aquest va prendre definitivament possessió del seu càrrec
en el mateix acte formal de compareixença d’11 de març de 2016.

3.

Els articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau i la seva
reforma de nomenament, estableixen que l’elecció de jutge de pau substitut s’ha de
realitzar mitjançant convocatòria pública realitzada pels Ajuntaments cada 4 anys,
període pel qual són nomenats els Jutges de Pau per la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia corresponent.

4.

Així mateix, en aquests articles també s’estableix que els candidats que es vulguin
presentar a la convocatòria han de complir les condicions següents:
1.- Ser espanyols i majors d’edat.
2.- No estar incursos en cap de les causes d’incapacitat a que es refereixen els articles
302 i 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
3.- No estar incursos en cap de les causes d’incompatibilitat assenyalades a l’article 389
de l’esmentada Llei orgànica, a excepció de les recollides a l’article 14 del reglament
3/1995.
La documentació que s’ha de presentar per a prendre part de la convocatòria és la
següent:
-Currículum vitae
-Fotocòpia compulsada del DNI
-Partida literal de naixement
-Certificat negatiu del Registre Central de Penals i Rebels.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Fonaments de dret
1.

L’article 298.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, estableix que el Jutges de Pau
exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer a la carrera judicial, amb subjecció al
règim establert en dita llei, sense caràcter de professionalitat i amb immobilitat temporal,
formant part durant el seu mandat del Poder Judicial.

2.

Així mateix, l’article 99.1 de la Llei Orgànica del Poder judicial també determina que
en cada municipi on no existeix Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció
en el terme corresponent, hi haurà Jutjat de Pau.

3.

Així doncs, el reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en l’article quart
estableix que els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de
quatre anys per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent i el
nomenament recaurà en les persones escollides pel respectiu ajuntament, d’acord amb
l’article 101.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

4.

Correspon al Ple de la Corporació l’adopció d’aquest acord, en virtut de l’article 22 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
6

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000002-2020

Codi Segur de Verificació: af53f5fb-1819-4b4f-a2de-9a6f3d1a08fe
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_6992921
Data d'impressió: 05/03/2021 08:33:22
Pàgina 7 de 51

SIGNATURES

Ìaf53f5fb-1819-4b4f-a2de-9a6f3d1a08fe/Î

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 03/08/2020 18:51
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 03/08/2020 19:34

Per tot això, el Ple adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Obrir la convocatòria pública per a l’elecció de la persona que ha de ser
proposada per a desenvolupar el càrrec de jutge/essa de pau substitut d’Olèrdola, per un
termini de 4 anys.
Segon.- Anunciar la convocatòria al Butlletí oficial de la província, al taulell d’anuncis de
la Corporació i al del Jutjat de Pau, al taulell d’anuncis del Deganat dels Jutjats de
primera instància i Instrucció de Vilafranca del Penedès. El termini de presentació de
sol·licituds serà de 30 dies hàbils a partir de la publicació del corresponent anunci al
Butlletí Oficial de la Província.
La documentació per a presentar candidatura s’haurà de registrar presencialment a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores, o
bé telemàticament, a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Olèrdola
www.olerdola.cat (instància genèrica) dins el termini de presentació d’ofertes establert per
a la present convocatòria.
Tercer.- Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Jordi Catasús Corbalán, regidor d’Organització i Persones, presenta la proposta i
l’alcalde la sotmet a debat.

La portaveu d’ERC, la Sra. Fina Mascaró Bujaldón, demana que consti en acta
l’agraïment a les persones que es presentin al càrrec de jutge/essa de pau substitut
d’Olèrdola.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es procedeix a la votació:
En la sessió plenària del 27 d’abril de 2020, la regidora portaveu del grup municipal
“ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, demana que s’esmeni el resultat de la votació del
seu grup, ja que “ERC” va votar “a favor”.
En la sessió plenària del 2 de juny de 2020, la regidora portaveu del grup municipal
“ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, demana que s’esmeni el resultat de la votació del
grup “JpO” en el mateix sentit, ja que aquest grup també van votar a favor.
En compliment de l’article 97.5 del ROF, es realitzen les esmenes corresponents, de
manera que allà on en l’esborrany de l’acta a aprovar deia:
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“S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, l’abstenció de les dues regidores d’“ERC”, l’abstenció de les regidores de “JpO” i
el vot a favor del regidor de “PSC”. “
En l’acta esmenada el resultat de la votació és el següent :
S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, els vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els vots a favor de les dues
regidores de “JpO” i el vot a favor del regidor de “PSC”.

A continuació, es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.2. EXPEDIENT X2020000089. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 03/2020
PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT DE CAPÍTOL 1 FINANÇATS AMB LA BAIXA
D’ALTRES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES.
Antecedents de fet
1.- El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 2 de desembre de 2019, va
aprovar, entre d’altres, el pressupost municipal per a l’ anualitat 2020.
2.- L’ expedient va estar exposat al públic durant un termini de quinze dies comptadors a
partir de l’ endemà de la publicació al BOPB de data 5 de desembre de 2019. L’ anunci d’
aprovació definitiva, en no presentar-se al·legacions, es va publicar en el BOPB de data
10 de gener de 2020.
3.- En el pressupost aprovat s’ ha previst la despesa per a les retribucions del personal d’
acord amb el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre i Acord del Consell de
Monistres de 21 de juny de 2019.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4.- En data 22 de gener de 2020, s’ ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 2/2020, de 21
de gener de 2020, pel qual s’ aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’
àmbit del sector públic.
5.- En aquest Reial Decret Llei es preveu un increment de les retribucions al personal al
servei del sector públic amb efectes de l’ 1 de gener de 2020, concretament l’ article
3.dos s’ estableix el percentatge a aplicar:
Dos. En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes
a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo /.../.
6.- El mateix punt dos assenyala un increment retributiu addicional que tindria efectes a
partir de l’ 1 de juliol de 2020, no obstant això, en aquesta modificació de pressupost no s’
ha previst aquest increment posat que a data d’ avui encara no esta aprovat ni es coneix
el percentatge aplicable, atès que va directament relacionat amb l’ increment del PIB de
2019.
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7.- Les retribucions s’ han modificat, doncs, tenint en compte les quanties establertes a l’
article 3.cinc.1 del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener i l’ article 3.cinc.2 pel que fa a
les pagues extraordinàries. En el mateix sentit, l’ article 6.u.c) detalla l’ import a percebre
en concepte de complement de destinació, en concordança amb el lloc de treball que es
desenvolupi.
8.- Tanmateix, i seguint el mateix criteri, s’ ha modificat la retribució prevista per al
complement específic detallat a la Relació de Llocs de Treball (RLLT), incrementant en un
2% els imports consignats. No s’ han modificat però, la resta de conceptes retributius
(complements transitoris).
9.- Intervenció emet informe favorable número 015/2020. Aquesta modificació de
pressupost es finança amb la baixa d’ altres partides, per la qual cosa, no suposa cap
variació en el pressupost de despeses ni en el pressupost d’ ingressos i no afecta l’
estabilitat pressupostària.
Fonaments de dret
1.- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
2.- RD 500/1990, de 20 d’ abril, pel que es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
3.- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’ Administració
Local.
4.- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’ Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera.
5- Reial Decret Llei 2/2014, de 21 de febrer, per el que s’ adopten mesures urgents per a
la reparació dels danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de
vent i mar en la façana atlàntica i costa cantàbrica.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

6.- Bases d’ execució del pressupost.
7.- Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’ estabilitat
pressupostària i de foment per a la competitivitat.
8.- Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’ Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, per la qual s’ aprova l’ estructura dels pressupostos de les entitats
locals.
9.- Llei 6/2018, de 4 de juliol, de Pressupostos Generals de l’ Estat per a l’ any 2018.
10.- Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener pel qual s’ aproven les mesures urgents en
matèria de retribucions en l’ àmbit del sector públic.
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Per l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 03/2020, del
pressupost vigent, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb la baixa d’ altres
aplicacions del pressupost, essent el resum de la modificació el següent:
Detall de les modificacions:
El resum modificacions de crèdits per tipus de modificació és el següent:
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Per Crèdits Extraordinaris
0,00
Per Suplement de Crèdit
33.212,28
Ampliacions de crèdit
0,00
Incorporació de romanents
0,00
Crèdits generats per ingressos
0,00
Baixes per anul·lació (-)
-33.212,28
Transferències positives
0,00
Transferències negatives (-)
0,00
TOTAL MODIFICACIONS DESPESES
0,00
RESUM DE MODIFICACIONS D' INGRESSOS
Augment de les previsions
Disminució de les previsions
TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS

0,00
0,00
0,00

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El detall de les aplicacions objecte de modificació és el següent:
Pro.

Eco.

Descripció

Crèdits inicials

Increment 2%

130

12005

SOUS DEL GRUP E GUARDIES MUNICIPALS

61.271,70

1.225,43

130

12006

TRIENNIS GUARDIES MUNICIPALS

8.644,72

172,89

130

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO GUARDIES MUNICIPALS

31.565,10

631,30

130

12101

COMPLEMENT ESPECIFIC GUARDIES MUNICIPALS

100.194,64

2.003,89

130

15000

PRODUCTIVITAT GUARDIES MUNICIPALS

4.942,53

98,85

130

16000

SEGURETAT SOCIAL GUARDIES MUNICIPALS

72.056,10

1.441,12

151

12000

SOUS DEL GRUP A1 SERVEIS TECNICS

15.615,78

312,32

151

12001

SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS TECNICS

23.194,86

463,90

151

12003

SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS TECNICS

10.516,92

210,34

151

12004

SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS TECNICS

8.914,36

178,29

151

12006

TRIENNIS SERVEIS TECNICS

11.315,65

226,31

151

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO SERVEIS TECNICS

35.376,85

707,54

151

12101

COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS TECNICS

64.757,82

1.295,16

151

15000

PRODUCTIVITAT SERVEIS TECNICS

5.006,05

100,12

151

16000

SEGURETAT SOCIAL SERVEIS TECNICS

58.537,00

1.170,74

231

12001

SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS SOCIALS

20.597,37

411,95

231

12004

SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS SOCIALS

8.914,36

178,29

231

12006

TRIENNIS SERVEIS SOCIALS

3.087,39

61,75
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231

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO SERVEIS SOCIALS

15.077,79

301,56

231

12101

COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS SOCIALS

21.588,56

431,77

231

15000

PRODUCTIVITAT SERVEIS SOCIALS

2.077,96

41,56

231

16000

SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS

20.533,13

410,66

241

14300

ALTRE PERSONAL PLANS OCUPACIO

0,00

0,00

241

14307

ALTRE PERSONAL PLANS OCUPACIO

0,00

0,00

241

14310

RETRIBUCIONS PERSONAL PLANS OCUPACIO

19.081,16

381,62

241

16000

SEGURETAT SOCIALS PLANS OCUPACIO

7.423,36

148,47

312

13000

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SANITAT

25.609,78

512,20

312

15000

PRODUCTIVITAT SANITAT

768,29

15,37

312

16000

SEGURETAT SOCIAL SANITAT

8.704,77

174,10

323

13000

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ENSENYAMENT

39.816,84

796,34

323

15000

PRODUCTIVITAT ENSENYAMENT

1.194,51

23,89

323

16000

SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT

13.533,74

270,67

330

13000

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA

37.646,64

752,93

330

15000

PRODUCTIVITAT CULTURA

964,28

19,29

330

16000

SEGURETAT SOCIAL CULTURA

10.925,28

218,51

491

13000

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL COMUNICACIONS

31.603,56

632,07

491

15000

PRODUCTIVITAT COMUNICACIONS

948,11

18,96

491

16000

SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIONS

10.742,05

214,84

912

10000

RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN

103.487,02

0,00

912

16000

SEGURETAT SOCIAL ORGANS GOVERN

13.160,04

0,00

920

11000

RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL SG

6.349,42

126,99

920

12000

SOUS DEL GRUP A1 SERVEIS GENERALS

31.231,56

624,63

920

12001

SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS GENERALS

7.188,88

143,78

920

12003

SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS GENERALS

37.338,25

746,77

920

12004

SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS GENERALS

17.828,72

356,57

920

12006

TRIENNIS SERVEIS GENERALS

9.781,72

195,63

920

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO SERVEIS GENERALS

47.843,92

956,88

920

12101

COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS GENERALS

92.915,76

1.858,32

920

15000

PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS

6.809,55

136,19

920

15100

GRATIFICACIONS

0,00

0,00

920

15200

PLUS COORDINACIO SERVEIS GENERALS

3.280,20

65,60

920

16000

SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS

77.152,18

1.543,04

920

16200

FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL

2.500,00

0,00

920

16204

ACCIO SOCIAL - FONS SOCIAL

2.500,00

0,00

920

16209

ALTRES DESPESES SOCIALS

697,08

0,00

931

12000

SOUS DEL GRUP A1 SERVEIS ECONOMICS

31.231,56

624,63

931

12003

SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS ECONOMICS

10.516,92

210,34

931

12004

SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS ECONOMICS

8.914,36

178,29

931

12006

TRIENNIS SERVEIS ECONOMICS

4.320,48

86,41

931

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO SERVEIS ECONOMICS

36.348,62

726,97

931

12101

COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS ECONOMICS

85.909,46

1.718,19

931

15000

PRODUCTIVITAT SERVEIS ECONOMICS

5.317,24

106,34

931

15200

PLUS COORDINACIO SERVEIS ECONOMICS

1.680,00

33,61

931

16000

SEGURETAT SOCIALS SERVEIS ECONOMICS

60.832,35

1.216,65

1532

12005

SOUS DEL GRUP E BRIGADA

8.169,56

163,39

1532

12006

TRIENNIS BRIGADA

2.412,48

48,25

1532

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO BRIGADA

4.543,56

90,87
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1532

12101

COMPLEMENT ESPECIFIC BRIGADA

17.939,46

358,79

1532

13000

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA

148.317,96

2.966,36

1532

15000

PRODUCTIVITAT BRIGADA

5.441,49

108,83

1532

16000

SEGURETAT SOCIAL BRIGADA

78.248,63

1.564,97

1.782.957,44

33.212,28

Els suplements de crèdits relacionats s’han finançat amb la baixa parcial de l’ aplicació
pressupostaria 929-50001 “Fons contingència Imprevistos Cap. 1”, per l’ import de
33.212,28 euros.
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’ edictes i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas de no presentar-se reclamacions, l’ acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’ un mes, comptat des de la finalització del període d’ exposició
pública, per resoldre-les.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Jordi Catasús Corbalán, regidor d’Organització i Persones, presenta conjuntament
aquesta proposta d’acord i la següent, ja que ambdues guarden relació, i l’alcalde les
sotmet a debat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup
municipal “ApO”, els dos vots a favor de les regidores del grup municipal d’“ERC”, els dos
vots a favor de les dues regidores del grup municipal “JpO” i el vot a favor del regidor del
grup municipal “PSC”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.3. EXPEDIENT X2020000090. APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET
LLEI 02/2020, DE 21 DE GENER, PEL QUAL S’ APROVEN LES MESURES URGENTS
EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC.
Antecedents de fet
1.- En data 22 de gener de 2020, s’ ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 2/2020, de 21
de gener de 2020, pel qual s’ aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’
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àmbit del sector públic, en el qual es detallen les retribucions bàsiques (sou, antiguitat i
complement de destí) que ha de percebre el personal al servei del sector públic amb
efectes de l’ 1 de gener de 2020.
2.- Posat que el pressupost per a l’ anualitat 2020, aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 2 de desembre de 2019, i publicada l’ aprovació definitiva en el BOPB
de 10 de gener de 2020, no preveia aquestes retribucions, sinó que es va elaborar l’
annex de personal tenint en compte Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre i
Acord del Consell de Ministres de 21 de juny de 2019, s’ ha comptabilitzat la modificació
de pressupost identificada amb el número 03/2020 de suplements de crèdits finançats
amb la baixa d’ altres partides pressupostàries, a fi i efecte d’ adequar les retribucions a la
normativa vigent.
3.- Per coherència retributiva i seguint el mateix criteri, s’ han modificat les retribucions
corresponents al complement específic que es mostren a la Relació de Llocs de Treball,
de manera que s’ incrementen amb un 2%, tal com disposa l’ article 3.dos del Reial
Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’ aproven les mesures urgents en matèria
de retribucions en l’ àmbit del sector públic.
4.- Aquest acord serà objecte de negociació amb els representants de personal tant
laboral com funcionari segons el que disposa l’ article 37 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, i s’ha previst la corresponent convocatòria.
“Article 37. Matèries objecte de negociació.
1. Són objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les
competències de cada Administració pública i amb l’abast que legalment sigui procedent
en cada cas, les matèries següents:
a) L’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les
administracions públiques que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de
les comunitats autònomes”
9.- Intervenció emet informe favorable número. 016/2020 conforme existeix consignació
pressupostària adequada i suficient per a l’ aprovació d’ aquest acord.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Fonaments de dret


Els articles 28 i següents de la Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 1/1997, de
31 d'octubre.



L'article 283 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.



Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.



Els articles 31 i següents i 69 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
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Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim
Local.



Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.



L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública.



Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.



El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions
dels funcionaris d'Administració Local.



Llei 6/2018,de 4 de juliol, de Pressupostos Generals de l’ Estat per a 2018.



Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’ aproven les mesures urgents en
matèria de retribucions en l’ àmbit del sector públic
Per tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aplicar, amb efectes de l’ 1 de gener de 2020, l’ increment del 2% en les
retribucions del personal al servei de l’ Ajuntament d’ Olèrdola en el sentit que disposa l’
article 3.dos del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’ aproven les mesures
urgents en matèria de retribucions en l’ àmbit del sector públic.
Segon.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball aplicant l’ increment en
termes globals del 2% a les retribucions del personal al servei de l’ Ajuntament d’
Olèrdola que corresponen al complement específic i que es relacionen per a cada lloc de
treball.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Tercer.- Publicar aquest acord al BOPB i al DOCG.
Quart.- Notificar aquest acord als representants de personal, tant funcionari com laboral.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es procedeix a la votació:
S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup
municipal “ApO”, els dos vots a favor de les regidores del grup municipal “ERC”, els dos
vots a favor de les dues regidores del grup municipal “JpO” i el vot a favor del regidor del
grup municipal “PSC”.
14
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:

5. 2.4. EXPEDIENT X2019000082. APROVACIÓ DE LES BASES GENÈRIQUES
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, EN MATÈRIA DE FOMENT DE PROJECTES DE
CULTURA, ESPORTS I MATÈRIA SOCIAL.
Antecedents de fet
1.- Amb data de 19 de desembre de 2016, en sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, es van aprovar les Bases genèriques reguladores per a
la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 2017, en matèria de
foment de projectes de cultura, esports i matèria social.
2.- Amb data de 30 de gener de 2018, en sessió ordinària del Ple municipal de
l’Ajuntament d’Olèrdola, es va aprovar la modificació de les Bases genèriques
reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en
matèria de foment de projectes de cultura, esports i matèria social.
3- Amb data de 29 de gener de 2019, en sessió ordinària del Ple municipal de
l’Ajuntament d’Olèrdola, es va aprovar la modificació de les Bases genèriques
reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en
matèria de foment de projectes de cultura, esports i matèria social.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4- D’aquestes bases cal corregir algun aspecte que millori la gestió i també que faciliti la
participació de les associacions, dins el marc legal i també per ajustar-se al Pla estratègic
de subvencions 2020-2023, que es llisten a continuació:
-

S’han afegit una sèrie de criteris de valoració generals aplicables a totes les línies.
Aquests són: (1) la descripció de l’entitat, (2) la qualitat del projecte i (3) la qualitat
de la presentació del projecte.

-

La resta de criteris de valoració de les diferents línies passen a denominar-se com
específics.

-

Al punt 4 de la línia 1a s’ha substituït el criteri de valoració específica “Activitat oberta a
la ciutadania i públic en general” pel criteri “Impacte de l’activitat (número de
persones participants, repercussió de l’activitat en el comerç del municipi, accions
d’inclusió previstes, elements de promoció i difusió de l’activitat, etc.)”.

-

Al punt 5 de la línia 1a s’ha substituït el criteri de valoració específica “Dinamització del
nucli/barri/plaça” pel criteri “Participació activa en actes organitzats per l’ajuntament
(Trobada d’Olèrdola o noves activitats que es puguin organitzar)”.

-

Al punt 5 de la línia 1c s’ha substituït el criteri de valoració específica “Activitat oberta a
la ciutadania i públic en general” pel criteri “Impacte de l’activitat (número de
15
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persones participants, repercussió de l’activitat en el comerç del municipi, accions
d’inclusió previstes, elements de promoció i difusió de l’activitat, etc.)”.
-

Al punt 3 de la línia 1d s’ha substituït el criteri de valoració específica “Dinamització del
nucli/barri/plaça” pel criteri “Impacte de l’activitat (número de persones participants,
repercussió de l’activitat en el comerç del municipi, accions d’inclusió previstes,
elements de promoció i difusió de l’activitat, etc.)”.

-

Dins la línia 1e s’han afegit dos criteris més com a valoracions específiques: el punt 4
“Impacte de l’activitat (número de persones participants, repercussió de l’activitat
en el comerç del municipi, accions d’inclusió previstes, elements de promoció i
difusió de l’activitat, etc.)” i el punt 5 “Treball en xarxa amb altres entitats del
municipi”. El punt 4 “Necessitats logístiques especials (generadors elèctrics, serveis
higiènics, llicències especials, ambulàncies, música,...)” ha passat a ser el punt 6.

-

Al punt 3 de la línia 1f s’ha substituït el criteri de valoració específica “Participació de
diverses entitats municipals” pel criteri “Treball en xarxa amb altres entitats del
municipi”.

-

Dins l’enunciat de la línia 2a s’ha substituït la definició “de caire puntual i competició”
per “puntuals i/o extraordinàries”. A la descripció d’aquesta línia s’ha suprimit “però
competitives”.

-

Dins el punt 3 de les valoracions específiques de la línia 2a s’ha afegit l’especificació “al
municipi”.

-

Dins la línia 2a s’ha afegit el punt 8 de criteris de valoració específica: “Impacte de
l’activitat (número de persones participants, repercussió de l’activitat en el comerç
del municipi, accions d’inclusió previstes, elements de promoció i difusió de
l’activitat, etc.)”.

-

Dins la descripció de l’enunciat de la línia 2b s’ha suprimit “estimular el
desenvolupament d’activitats esportives al municipi com a eina per afavorir
disciplines amb un cicle no regular, però competitiu” i s’ha afegit l’especificació “al
municipi”.

-

Al punt 5 dels criteris de valoració específica de la línia 2b s’ha afegit l’especificació “al
municipi”.

-

L’import màxim individualitzat de les subvencions en matèria d’esports passa dels
6.000,00€ als 7.000,00€.

-

L’import màxim individualitzat de les subvencions en matèria d’afers socials passa
dels 5.500,00€ als 6.500,00€.
6.- La tècnica de cultura emet informe favorable, amb data de 22 de gener de 2020.



6. Fonaments de dret
7.
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
16
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Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de subvencions.
Ordenança general de subvencions de l’ajuntament d’Olèrdola.
Bases d’execució del Pressupost general per al present exercici.
ORDRE EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determina el contingut i
especificacions tècniques de la informació a subministrar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions regulada en el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General
de Subvencions.
Per tot això, el Ple municipal adopta els següents
8.
9. ACORDS:
Primer.- Aprovar les “Bases genèriques reguladores per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva, en matèria de foment de projectes de cultura,
esports i matèria social”, que es concreten i es transcriuen a l’annex.
10. Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores en els àmbits culturals, esportius i en matèria social, de conformitat a l’Art.
124.2 del ROAS, en un període d’informació pública de vint dies. Una referència d’aquest
anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
11.
ANNEX:

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

BASES GENÈRIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, EN MATÈRIA DE FOMENT DE
PROJECTES DE CULTURA, ESPORTS I MATÈRIA SOCIAL
SUMARI
1. Objecte
2. Finalitat de les subvencions
3. Període d’execució
4. Requisits de les associacions beneficiàries
5. Documentació a aportar per a la presentació de sol·licituds
6. Procediment de concessió
7. Termini, forma i lloc de presentació
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
10. Quantia individualitzada de les subvencions i criteris per la seva determinació
11. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
12. Termini de resolució i de notificació
13. Obligacions dels beneficiaris
14. Despeses subvencionables
15. Termini i forma de justificació
16. Forma de pagament
17. Mesures de garantia
18. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
19. Compatibilitat amb d’altres subvencions
20. Publicitat de la convocatòria
21. Mesures de difusió del finançament públic
22. Causes de reintegrament
17
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23. Obligats al reintegrament
24. Infraccions i sancions
25. Règim jurídic supletori
1.- Objecte
L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorguin les
regidories de cultura, esports, joventut i serveis socials de l’Ajuntament d’Olèrdola, dins
els límits establerts en el pressupost municipal, destinades a finançar projectes que
tinguin com a objectiu la realització d’activitats en matèria d’acció cultural, tradicional i de
dinamització juvenil, projectes de foment de l’esport i també en matèria social.
Les subvencions regulades per aquestes normes són un procediment de col·laboració
entre l’Ajuntament i les entitats, per la realització d’activitats d’utilitat pública o interès
social, que tenen caràcter voluntari i eventual.
2.- Finalitat de les subvencions

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla Estratègic de
Subvencions, aprovat per l’ajuntament, aquestes subvencions hauran de fomentar
projectes d’interès públic que corresponguin als següents eixos de foment:
















Eix de subvencions en matèria d’acció cultural i tradicional
Ajuts a la cultura popular i tradicional
Ajuts a accions per la conservació, difusió i estudi del patrimoni
Ajuts a projectes de dinamització cultural
Ajuts a projectes de dinamització veïnal
Ajuts a la dinamització cultural juvenil
Ajuts a la promoció de productes i serveis del municipi en fires, exposicions i activitats.
Eix de subvencions a projectes de foment de l’esport
Ajuts a projectes per activitats esportives de caire puntual i de competició
Ajuts a la promoció d’activitats esportives
Eix de subvencions en matèries socials
Ajuts a la gent gran
Ajuts a projectes a les persones discapacitades i/o amb dependència
Ajuts a projectes d’ajut social
Suport a associacions de promoció a la infància
3- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar
projectes que s’executin durant l’any natural, és a dir, des de l’1 de gener al 31 de
desembre de l’any que estableixi la convocatòria.
4.- Requisits de les associacions beneficiàries
Podran acollir-se a subvencions municipals totes les entitats inscrites correctament al
Registre d’Entitats de l’Ajuntament d’Olèrdola, amb seu social o delegació permanent al
municipi, i que el seu projecte tingui per finalitat el foment i la promoció de la cultura,
l’esport o els projectes socials, en l’àmbit territorial d’Olèrdola
18
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I en tots els casos, que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
No podran obtenir la condició de beneficiari les entitats que no es trobin al corrent de les
seves obligacions de justificació de subvencions d’exercicis anteriors amb l’Ajuntament
d’Olèrdola. La concurrència d’aquesta circumstància es comprovarà directament per
l’Ajuntament d’Olèrdola en la fase d’instrucció del procediment de concessió.
5.- Documentació a aportar per a la presentació de sol·licituds
1. Sol·licitud de subvenció (model normalitzat) caldrà adjuntar la documentació següent:
1.1. Fotocòpia del DNI del/de la representant legal
1.2. Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
1.3. Escriptura de constitució i Estatuts.
1.4. Declaració responsable, segons model normalitzat, en la qual es posi de manifest per
l’entitat els següents ítems:
1.4.1. Certificació de les dades bancàries de l’entitat.
1.4.2. Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord
amb l’article 13 de la Llei 38/2003 General de subvencions.
1.4.3. Compromís de l’acompliment de les condicions imposades per a l’atorgament de
la subvenció.
1.4.4. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
1.4.5. Acreditació de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de
l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
No obstant, d’acord amb els termes previstos a la normativa de règim jurídic de les
administracions públiques, els interessats no hauran d’aportar aquells documents que ja
es trobin en poder d’aquest Ajuntament.
En aquest sentit, per a les entitats inscrites en el Registre d’Entitats Municipals els
documents identificatius i de representació de l’entitat es podran substituir per una
declaració jurada de vigència de la documentació que consta al referit registre.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2. Memòria descriptiva del projecte pel que es demana la subvenció: s’han d’identificar i
descriure per separat cadascun dels projectes pels que es sol·licita subvenció, així com
els objectius o resultats que es pretenen aconseguir amb cadascuna d’elles.
3. Pressupost d’ingressos i despeses previst pel projecte pel que es demana la subvenció.
Se n’haurà de presentar un de diferenciat per cadascun dels projectes. És a dir, caldrà
presentar tants models normalitzats de pressupostos, com projectes pels quals es
sol·licita subvenció, identificant-los cadascun amb claredat i incorporant la seva
denominació en el camp “Nom del projecte”. Exemple:
1r projecte = Festa major d’estiu
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
2n projecte = Cursos de gimnàstica
3r projecte = Festa del soci
19
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4. Altra documentació específica exigida a la convocatòria.
L’esmentada documentació anirà degudament signada pel representant legal de l’entitat i
serà original o còpia degudament autentificada, i haurà de presentar-se en qualsevol de
les llengües cooficials de Catalunya.
En una mateixa sol·licitud es podran sol·licitar diferents projectes o línies, no obstant, per
optar a la valoració en vàries línies, serà necessari acreditar en cada una d’elles com a
mínim una activitat anual o tres activitats puntuals.
6.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva, mitjançant l’aprovació i la publicació
d’aquestes bases i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOPB.
7.- Termini, forma i lloc de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases específiques en el BOPB.
Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la
llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o esmenes necessàries, amb la indicació que
si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Per a la valoració de les sol·licituds presentades únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats segons la ponderació establerta en les seves
respectives convocatòries:
-

Eix de subvencions en matèria d’acció cultural i tradicional
Eix de subvencions a projectes de foment de l’esport
Eix de subvencions en matèries socials
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1 - FOMENT D’ACTIVITATS EN MATÈRIA D’ACCIÓ CULTURAL I TRADICIONAL
Criteris de valoració generals (totes les línies)
1. Descripció de l’entitat
2. Qualitat del projecte
3. Qualitat de la presentació del projecte
LÍNIA 1a : Ajuts a la cultura popular i tradicional
Afavorir, fomentar i vetllar pel manteniment i difusió de la cultura popular i tradicional.
Criteris de valoració específics
1. Programació d’actes en programació anual
2. Activitats de foment del folklore popular català amb foc
3. Activitats de foment del folklore popular català sense foc
4.
Impacte de l’activitat (número de persones participants, repercussió de l’activitat en
el comerç del municipi, accions d’inclusió previstes, elements de promoció i difusió de
l’activitat, etc.)
5. Participació activa en actes organitzats per l’Ajuntament (Trobada d’Olèrdola o noves
activitats que es puguin organitzar)
6. Necessitats logístiques especials (generadors elèctrics, serveis higiènics, llicències
especials, ambulàncies, música,...)

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LÍNIA 1b: Ajust a accions per la conservació, difusió i estudi del patrimoni
Afavorir l’estudi, conservació i planificació científica dels elements patrimonials, tant
naturals com històrics, sociològics i/o arqueològics d’interès destacat del municipi
d’Olèrdola, per garantir la seva integritat en la xarxa territorial.
Criteris de valoració específics
1. Realització d’estudis sobre Olèrdola
2. Realització de publicacions amb ressò a Olèrdola
3. Realització d’exposicions dels treballs a locals municipals
4. Realització d’accions formatives a Olèrdola
LÍNIA 1c: Ajuts a projectes de dinamització cultural
Fomentar i garantir el cicle festiu d’Olèrdola i els seus diferents nuclis, per la realització
d’activitats populars, durant tot l’any.
Criteris de valoració específics
1. Activitats dins programa de festa major
2. Necessitats logístiques especials (generadors elèctrics, serveis higiènics, llicències
especials, ambulàncies,...)
3. Organització d’accions de formació o cursos especialitzats
4. Participació activa a la Trobada d’Olèrdola
5. Impacte de l’activitat (número de persones participants, repercussió de l’activitat en el
comerç del municipi, accions d’inclusió previstes, elements de promoció i difusió de
l’activitat, etc.)
6. Treball en xarxa amb altres entitats del municipi
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LÍNIA 1d: Ajuts a projectes de dinamització veïnal
Donar suport al moviment associatiu veïnal dels diferents nuclis d’Olèrdola, per vetllar per
interessos ciutadans i treballar per donar veu als olerdolencs en temes d’interès comú
Criteris de valoració específics
1. Realització d’accions formatives o activitats regulars
2. Participació activa dins programa de festa major
3. Impacte de l’activitat (número de persones participants, repercussió de l’activitat en el
comerç del municipi, accions d’inclusió previstes, elements de promoció i difusió de
l’activitat, etc.)
4. Treball en xarxa amb altres entitats del municipi
LÍNIA 1e: Ajuts a la dinamització cultural juvenil
Ajudar a mantenir programes d’activitats socials, culturals, esportives o d’altres àrees,
enfocats al sector de població juvenil a Olèrdola.
Criteris de valoració específics
1. Programació d’actes en programació anual
2. Activitats dins programa de festa major
3. Activitat oberta amb respecte a conductes sanes i de bona ciutadania
4. Impacte de l’activitat (número de persones participants, repercussió de l’activitat en el
comerç del municipi, accions d’inclusió previstes, elements de promoció i difusió de
l’activitat, etc.)
5. Treball en xarxa amb altres entitats del municipi
6. Necessitats logístiques especials (generadors elèctrics, serveis higiènics, llicències
especials, ambulàncies, música,...)

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LÍNIA 1f: Ajuts a la promoció de productes i serveis del municipi en fires,
exposicions i activitats.
Donar suport a les activitats de promoció de productes i serveis del municipi, com ara
fires, exposicions i activitats. Amb una durada d’un o més dies.
Criteris de valoració específics
1. Programació d’accions de promoció de productes i serveis d’Olèrdola
2. Durada de l’activitat
3. Treball en xarxa amb altres entitats del municipi
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2 - FOMENT D’ACTIVITATS EN PROJECTES DE FOMENT DE L’ESPORT
Criteris de valoració generals (totes les línies)
1. Descripció de l’entitat
2. Qualitat del projecte
3. Qualitat de la presentació del projecte
LÍNIA 2a : Ajuts a projectes per activitats esportives puntuals i/o extraordinàries
Estimular el desenvolupament d’activitats esportives al municipi com a eina per afavorir
disciplines amb un cicle no regular
Criteris de valoració específics
1. Nombre de participants en les competicions
2. Nombre de competicions i/o activitats esportives a realitzar
3. Trajectòria de l’entitat al municipi, estabilitat i continuïtat i èxits esportius assolits.
4. Contribució i participació activa en esdeveniments i festivitats esportives del municipi
(Festa Major, promocions a les escoles, col·laboracions a la Festa de l’esport, etc...)
5. El treball per l’impuls i promoció de l´esport femení.
6. Finalitats benèfiques o projecte social
7. Aniversari clubs
8. Impacte de l’activitat (número de persones participants, repercussió de l’activitat en
el comerç del municipi, accions d’inclusió previstes, elements de promoció i difusió de
l’activitat, etc.)
LÍNIA 2b: Ajuts a la promoció d’activitats esportives de competició regular
Vetllar pel manteniment de l’esport base i sènior de competició regular al municipi.
Criteris de valoració específics
1.

Percentatge de participants empadronats al municipi en les competicions regulars

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.
3.
4.
5.

Competició de futbol a nivell amateur
Competició de futbol femení a nivell amateur
Competició a nivell àmbit (per d'altres esports que no són futbol)
Trajectòria de l’entitat al municipi, estabilitat i continuïtat i èxits esportius de l’any
anterior
6.
Organització de tornejos i/o Campus, casals o activitats extraescolars
7.
Contribució i participació activa en esdeveniments i festivitats esportives del municipi
(Festa Major, promocions a les escoles, col·laboracions a la Festa de l’ esport...)
8.
Accions de manteniment i/o millora d’instal·lacions municipals usades
9.
El treball per l’impuls i promoció de l´esport femení
10.
Organització d’activitats fora competició regular
11.
Aniversari clubs
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3 - FOMENT EN MATÈRIA SOCIAL
Criteris de valoració generals (totes les línies)
1.
Descripció de l’entitat
2.
Qualitat del projecte
3.
Qualitat de la presentació del projecte
LÍNIA 3a : Ajuts a la gent gran
Vetllar per un envelliment sa, en societat i dinàmic i protegir a les persones grans del
municipi.
Criteris de valoració específics
1. Associacions de gent gran que realitzin activitats pels seus associats
2. Realització d’activitats regulars per l’ocupació dinàmica
3. Realització d’activitats de coneixença i relació
LÍNIA 3b : Ajuts a projectes d’atenció a les persones amb discapacitat i/o
dependència
Col·laborar per la millora de l’atenció a col·lectius de persones amb discapacitats, per
garantir una inserció social amb la màxima garantia.
Criteris de valoració específics
1. Nombre de persones ateses del municipi d’Olèrdola
2. Nombre d’activitats realitzades per contribuir a garantir la qualitat de la salut integral
3. Treball en xarxa amb altres recursos del municipi i comarca
4. Treball en xarxa amb els serveis social municipals
5. Nombre d’activitats de prevenció del risc d’exclusió social

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

LÍNIA 3c : Ajuts a projectes d’ajut social
Ajudar a mantenir programes d’ajut social destinats a persones en risc d’exclusió social.
Criteris de valoració específics
1. Nombre de persones ateses del municipi d’Olèrdola
2. Treball en xarxa amb altres recursos del municipi i comarca
3. Treball en xarxa amb els serveis social municipals
LÍNIA 3d : Suport a activitats d’associacions de promoció de la infància
Ajudar a mantenir programes d’activitats socials, culturals, esportives o d’altres àrees,
enfocats a la infància a Olèrdola.
Criteris de valoració específics
1. Organització d’activitats que tinguin per objectiu l’educació / formació no reglada
2. Organització d’activitats d’oci i tradicional pensats per infants
10.- Quantia individualitzada de les subvencions i criteris per la seva determinació
Les subvencions es faran efectives amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
consignades al pressupost de l’ajuntament d’Olèrdola per cada exercici.
L’import a concedir es determinarà de forma proporcional entre les sol·licituds, en relació
amb els punts assignats i no excedirà la consignació pressupostària fixada.
-

L’import individualitzat de cada subvenció atorgada:
No excedirà del 50% del cost total del projecte subvencionat.
No excedirà dels següents límits per cadascun dels àmbits regulats en aquestes bases:
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2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 03/08/2020 19:34

Cultura: 13.000,00€
Esports: 7.000,00€
Matèria social: 6.500,00€
La quantia de la subvenció màxima que s’atorgarà a cada projecte, en cap cas
sobrepassarà l’import sol·licitat ni podrà superar el cost del projecte subvencionat,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos.
Excepcionalment, es podrà subvencionar fins el 75% del cost total del projecte
subvencionat, segons condicions expressades en cada convocatòria.
L’Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar la partida pressupostària si el nombre
de sol·licituds rebudes i la quantitat dels projectes ho requerissin.
En el cas que hi hagi dos projectes molt similars, l’ajuntament es reserva el dret de
només subvencionar el que consideri més rellevant per l’interès públic.
11.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable haurà d’emetre un informe amb els resultats, fruit de l’estudi de les
sol·licituds presentades i d’acord amb els barems de valoració determinats a les bases.
Aquest òrgan, tindrà la següent composició:







President: l’alcalde o persona en qui delegui.
Vocal: el/la regidor/a de l’àmbit corresponent o en qui delegui.
Vocal: el/la representant de cada grup municipal o persona en qui delegui.
Vocal: El tècnic d’administració general o persona en qui delegui.
Secretari: el tècnic adscrit a l’àrea gestora atorgant de la subvenció.
Els representants dels grups municipals actuaran amb veu, però sense vot.
El president del referit òrgan col·legiat formularà proposta de concessió de les
subvencions i elevarà a l’òrgan responsable de la seva resolució.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà aquell que es determini d’acord amb la distribució competencial
prevista al Cartipàs municipal.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o
no esgotar el crèdit total previst.
12.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en el termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
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d’acord amb allò previst a l’art. 40 de la llei 39/20158, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat, tindrà efectes desestimatoris.
13.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les següents:
a. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
b. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c. Estar al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Municipal. Aquesta
circumstància serà comprovada directament per l’Ajuntament d’Olèrdola, per a la qual
cosa no requerirà de l’aportació de cap documentació per part de l’interessat.
d. Comunicar a l’òrgan concedint la modificació de qualsevol circumstància que pugui
afectar algun dels requisits exigits per a la concessió de subvencions.
e. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
f.

El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses despeses que l’integren.

g. Conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions, els documents de qualsevol mena justificatius
de l’aplicació dels fons rebuts.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

h. Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament d’Olèrdola.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació del corresponent expedient de reintegrament de la subvenció.
14.- Despeses subvencionables
En relació amb els projectes, només seran subvencionables les despeses que responguin
de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament
necessàries pel seu desenvolupament i es realitzin dins del termini d’execució del
projecte/activitat.
Pel que fa a les despeses vinculades amb el projecte es distingiran entre costos directes i
costos indirectes i/o generals.
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Els costos directes són aquells que existeix una vinculació de forma inequívoca i exacta
amb el projecte/activitat atès que es produeixen perquè es realitza el projecte/activitat i en
cas contrari no es materialitzarien.
En canvi, els costos indirectes i/o generals són aquells que tot i que també són
necessaris per poder fer el projecte/activitat necessiten de criteris de repartiment per
poder ser assignats al projecte com a conseqüència que poden ser utilitzats
simultàniament també en d’altres activitats desenvolupades per l’entitat beneficiaria de la
subvenció.
Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, amb caràcter general, es
consideraran com a despeses subvencionables, sempre que la convocatòria no indiqui el
contrari:












AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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Material tècnic (esportiu, educatiu,...) o de producció fungible necessari per al
desenvolupament de l’activitat.
Assegurances o mutualitats contractades que donen cobertura a l’activitat.
Despeses vinculades amb desplaçaments (locomoció, allotjament i manutenció) quan
aquest formi part de l’objecte fonamental de l’activitat (sortides, excursions, colònies,...)
Lloguers i subministraments dels espais on es duu a terme l’activitat.
Despeses vinculades amb projectes escolars o concessió de beques d’estudi, quan
aquest sigui l’objecte fonamental de l’activitat subvencionada
Feines realitzades per altres empreses o professionals (contractació externa) directament
lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte: neteja, seguretat, inscripcions,
arbitratges, espectacles, etc.
Altres conceptes vinculats amb l’objecte de la subvenció.
Costos indirectes i/o generals de funcionament de l’entitat beneficiària de la subvenció
(sous i salaris del personal administratiu o de manteniment, lloguer del domicili social,
subministraments d’aigua, llum o gas, comunicacions telefòniques, missatgeria, material
d’oficina, etc.) amb el límit màxim del 5% del pressupost subvencionable, és a dir, en cap
cas, els costos indirectes i/o generals aplicats per l’entitat beneficiaria podran superar el
5% del cost total del projecte subvencionat per l’Ajuntament d’Olèrdola.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables:
Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.
Les despeses financeres de qualsevol tipologia i naturalesa (interessos, comissions,
despeses de garantia bancària o altres serveis d’entitats financeres)
Els recàrrecs i sancions administratives i penals.
Les despeses de procediments judicials, així com les notarials, registrals, pericials i
d’assessoria jurídica o financera.
Les despeses realitzades amb data anterior a l’inici del projecte/activitat i data posterior a
la finalització del projecte/activitat.
15.- Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 15 de febrer de
l’any següent al de la convocatòria.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats, que es podran trobar a la web municipal, que hauran de contenir:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
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2) Memòria econòmica justificativa del cost del projecte, amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, que incorporarà:
- Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor i del
document, el seu import, data d’emissió, i si s’escau, la data de pagament.
- Els originals de les factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, els quals hauran de
reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a què
es refereixen. Pel que hi haurà d’haver el comprovant de pagament de la despesa.
- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
- Els tres pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei General de
Subvencions, haurà d’haver sol·licitat el beneficiari.
- En el seu cas, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no
aplicats així com del interessos derivats dels mateixos.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) En cas que s’hagin produït desviacions entre l’execució real del projecte i el
pressupost presentat en la sol·licitud, s’hauran de detallar i quantificar les mateixes per a
cada concepte d’ingrés i/o despesa, i explicar la seva motivació conforme aquestes
desviacions no han alterat la finalitat de l’activitat per la qual es va atorgar la subvenció
per part de l’Ajuntament.
2)

S’haurà d’indicar i justificar el cost real total de l’activitat subvencionada.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
L’Ajuntament pot comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el
destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. Per aquestes
actuacions el/la beneficiari/a de la subvenció haurà de donar lliure accés a la seva
comptabilitat (llibres i registres comptables) així com a qualsevol altre documentació que
se li requereixi a l’efecte de comprovar l’adequada aplicació dels fons públics percebuts.
Un cop validats els documents originals pel servei gestor s’efectuarà una fotocopia
compulsada que s’incorporarà a l’expedient retornant-se l’original al beneficiari.
16.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida es realitzarà per mitjà de bestreta, sempre i quan
l’entitat beneficiària acrediti no poder disposar de fons suficients per la realització de
l’activitat.
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Amb caràcter general, s’efectuarà d’un sol cop i previ a la presentació dins del termini
establert de la justificació de la subvenció. Haurà de ser dins l’any de la convocatòria.
En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà
mitjançant transferència al compte bancari de l’entitat beneficiaria i sota la seva
responsabilitat.
No es procedirà al pagament en bestreta a aquelles entitats, que en l’exercici anterior no
hagin justificat dins de termini, pel que es procedirà al seu pagament un cop realitzades
els projectes subvencionats.
17.- Mesures de garantía
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
Per les subvencions que ascendeixin a 6.000,00€ individualment, caldrà que es dipositi
garantia, de com a mínim, l’import subvencionat. En queden exemptes, aquelles
subvencions destinades a l’organització de la festa major.
18.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolución

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits
següents:
a)

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.

b)

Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de
l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.

c)

Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import exigit a les presents bases.
19.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat, conjuntament
amb el dels ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a
l’activitat, no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar. Si es supera,
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s’exigirà la devolució de l’excés de la subvenció atorgada per part de l’Ajuntament
d’Olèrdola.
20.- Publicitat de la convocatòria
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí oficial de la Província.
21.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
22.- Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte;
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
23.- Obligats al reintegrament

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments
o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els
administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
24.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS,
en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament d’Olèrdola.
Si l’ entitat presenta fora de termini la justificació, es podrà acordar per part de l’
Ajuntament:
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La no acceptació de la justificació, que comportarà el reintegrament per part de
l’entitat beneficiària de la totalitat de l’ import rebut en concepte de subvenció, o
La penalització d’un 10% sobre l’ import total subvencionat que haurà de ser
reintegrat o se li retindrà de la següent anualitat, si s’escau.
En cas de reincidència en la falta de justificació o justificacions incompletes en un termini
de dos anys consecutius comportarà no atorgar la subvenció en el tercer any.
D’acord amb la normativa vigent, la no justificació amb els requisits i terminis establerts,
comportarà la impossibilitat de rebre futures subvencions.
25.- Règim jurídic supletori

-

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament
Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament d’Olèrdola.
Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Anna Boada Via, regidora de Cultura, i el Sr. Pere Sadurní, regidor de l’àmbit
d’Esports, presenten respectivament la proposta i l’alcalde la sotmet a debat:

Es fa constar en acta que la portaveu d’ERC, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, demana a
l’equip de govern si ha expulsat els grups municipals de l’oposició de la Comissió
Informativa corresponent, a la qual teòricament hi pertanyen, donat que enguany tampoc
se’ls ha convocat, i comenta que aquesta pregunta ja la va realitzar en el Ple municipal
celebrat en data 29 de gener de 2019.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, els dos vots en contra de les regidores del grup municipal “ERC”, els dos vots en
contra de les regidores del grup municipal “JpO” i el vot a favor del regidor del grup
municipal “PSC”.

Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.5. EXPEDIENT X2020000084.
SUBVENCIONS 2020-2023.

APROVACIÓ
31
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Antecedents de fet
1. L’Ajuntament d’Olèrdola en el seu pressupost inclou diferents línies de foment i suport
a entitats, agrupades en matèria de cultura, esports i afers social. Així com subvencions
nominatives.
2. El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, reunit en sessió extraordinària el 24 de novembre de
2015, va aprovar per majoria, el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Olèrdola
2016-2018.
3. El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, reunit en sessió ordinària de 22 de desembre de
2016, es va aprovar per majoria, la modificació del Pla Estratègic de subvencions 20162018, per incloure modificacions per a l’anualitat 2017, per a adequar-se als canvis en el
teixit associatiu d’Olèrdola.
4. Per a l’exercici 2017 i 2018 es van atorgar subvencions en règim de concurrència
competitiva, en matèria de cultura, esports i afers social, tal i com establia el pla de treball
del text refós del Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Olèrdola.
5. El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, reunit en sessió ordinària de 29 de gener de 2019,
va aprovar per majoria, el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Olèrdola 2019.
6. Per a aquest 2020, s’estableix un Pla estratègic de subvencions 2020-2023 que haurà
de regir l’acció de govern i marcarà les línies a seguir durant els propers exercicis en
matèria d’atorgament de subvencions.
7. La tècnica de cultura informa favorablement l’aprovació d’aquest pla, en data 22 de
gener de 2020.
8. Intervenció emet informe favorable a l’aprovació del Pla, amb data 22 de gener de
2020, núm. 017/2020.
9. Com a Annex, s’adjunta el text definitiu del Pla estratègic de subvencions 2020-2023.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de subvencions.
3. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
4. Reial decret 500/1990, de 20 d'abril de desenvolupament de la dita Llei.
12. Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents
ACORDS:
13. Primer.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions 2020-2023, el text del qual es
transcriu a l’Annex d’aquest acord.
Segon.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olèrdola.
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14.
15. ANNEX
16.
Pla estratègic de subvencions 2020-2023
SUMARI
Preàmbul
Disposicions generals
Beneficiaris i matèries en les que s’establiran les subvencions
Eix de subvencions en matèria d’acció cultural i tradicional
Ajuts a la cultura popular i tradicional
Ajuts a accions per la conservació, difusió i estudi del patrimoni
Ajuts a projectes de dinamització cultural
Ajuts a projectes de dinamització veïnal
Ajuts a la dinamització cultural juvenil
Ajuts a la promoció de productes i serveis del municipi en fires, exposicions i activitats.
Eix de subvencions a projectes de foment de l’esport
Ajuts a projectes per activitats esportives de caire puntual i de competició
Ajuts a la promoció d’activitats esportives
Eix de subvencions en matèries socials
Ajuts a la gent gran
Ajuts a projectes a les persones discapacitades i/o amb dependència
Ajuts a projectes d’ajuts social
Ajuts a projectes per la inclusió de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat
social
e.
Suport a associacions de promoció de la infància
7.
Subvencions nominatives per l’organització de les festes majors de cada nucli.
8.
Altres subvencions nominatives
9.
Concreció i planificació 2020-2023
10.
Línia d’actuació 2020
11.
Línia d’actuació 2021
12.
Línia d’actuació 2022
13.
Línia d’actuació 2023
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
5.
a.
b.
6.
a.
b.
c.
d.

Olèrdola, gener 2020
Preàmbul
La Llei general de subvencions, 38/2003, de 17 de novembre, estableix la necessitat
d’elaborar plans estratègics de subvencions, que relacionin els objectius i efectes que es
pretenen aconseguir. Per això, ha de ser un instrument de gestió que ha de facilitar la
planificació, execució i avaluació de:
-

Polítiques de foment en matèria de cultura, tant sigui la vessant més tradicional com la
vessant de participació ciutadana en actes populars.
Polítiques de suport a la pràctica amateur de l’esport, en el màxim de modalitats
possibles.
Polítiques de suport a sectors més desprotegits.
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Aquest és el segon Pla estratègic de subvencions que l’ajuntament d’Olèrdola elabora i
pretén desenvolupar en el proper exercici, per posar de manifest la voluntat de vetllar per
una societat activa i participativa, amb criteris de rigor i transparència.
Així doncs, la missió d’aquest pla és la d’ordenar i articular les línies de subvencions que
es determinin durant la seva vigència i tinguin com objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública, d’interès social i cívica.
Olèrdola, gener 2020.
2. Disposicions generals
S’estableix el Pla estratègic de subvencions durant el període 2019. Un pla general que
ha de marcar les directrius, sens perjudici de possibles concrecions anuals.
Caldrà tenir aprovada l’Ordenança General de subvencions, així com per aquest pla es
regularan les subvencions consignades al pressupost municipal per cada exercici afectat
per aquest pla.
L’establiment de les subvencions quedarà sotmès al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
L’aprovació d’aquest pla no suposa la generació de cap dret a favor dels potencials
beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el Pla
no quedi aprovat o no es dugui a la pràctica.
-

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

Objectius generals a assolir:
Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que
promoguin projectes i activitats destinades als ciutadans i ciutadanes del municipi
d’Olèrdola, per reforçar el lligam de pertinença al territori.
Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat en allò públic,
fomentant la coresponsabilitat en l’organització d’accions i projectes conjuntament amb
l’administració local.
Promocionar i fomentar els valors cívics, de convivència ciutadana, de cohesió social
així, com fomentar la dinamització del teixit associatiu.
Incentivar d’una manera clara els projectes i activitats innovadors que aportin un valor
afegit a la comunitat o que posin en valor el nostre patrimoni local.
3. Beneficiaris i matèries en les que s’establiran les subvencions
L’ajuntament concedirà subvencions a favor d’entitats sense ànim de lucre, amb la
finalitat de fomentar la participació ciutadana i la de realització d’activitats d’interès social i
públic, així com per promoure la consecució de finalitats públiques atribuïbles a la
competència local. Així, s’establiran línies estratègiques per les subvencions en les àrees
següents:

-

Acció cultural
Esport
Gent gran, joventut i infància.
Acció social i benèfiques
4. Eix de subvencions en matèria d’acció cultural i tradicional
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Amb aquesta línia estratègica es pretén crear un calendari d’activitats anual, que ajudi a
treballar per la cultura al municipi d’Olèrdola. L’acció cultural es vol vertebrar en base a 4
eixos.
Les despeses relacionades són de 57.750,00€.
a. Ajuts a la cultura popular i tradicional
Objectiu: afavorir, fomentar i vetllar pel manteniment i difusió de la cultura popular i
tradicional.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre amb elements de folklore tradicional
popular català, amb seu a Olèrdola i legalment constituïdes.
Indicadors: realització d’activitats de foment del patrimoni folklòric dins el nucli i dins el
municipi.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de cultura.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
b. Ajuts a accions per la conservació, difusió i estudi del patrimoni
Objectiu: afavorir l’estudi, conservació i planificació científica dels elements patrimonials,
tant naturals com històrics, sociològics i/o arqueològics d’interès destacat del municipi
d’Olèrdola, per garantir la seva integritat en la xarxa territorial.
Perfil beneficiari: associacions i/o fundacions d’àmbit territorial de caire científic, legalment
constituïdes.
Indicadors: realització d’activitats al territori sobre la comarca o Olèrdola.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de cultura i medi natural.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

c. Ajuts a projectes de dinamització cultural
Objectiu: fomentar i garantir el cicle festiu d’Olèrdola i els seus diferents nuclis, per la
realització d’activitats populars, durant tot l’any.
Perfil beneficiari: entitats que realitzin/organitzin activitats culturals populars i obertes a
tota la ciutadania, afectant a tots els sectors de població d’Olèrdola.
Indicadors: realització de les activitats descrites i el seguiment popular que han tingut.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de cultura.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
d. Ajuts a projectes de dinamització veïnal
Objectiu: donar suport al moviment associatiu veïnal dels diferents nuclis d’Olèrdola, per
vetllar per interessos ciutadans i treballar per donar veu als olerdolencs en temes
d’interès comú
Perfil beneficiari: entitats veïnals constituïdes legalment dels diferents nuclis d’Olèrdola o
del municipi sencer.
Indicadors: realització d’activitats de cohesió social o de representació veïnal.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de cultura.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
e. Ajuts a la dinamització juvenil
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Objectiu: ajudar a mantenir programes d'activitats socials, culturals, esportives o d'altres
àrees, enfocats al sector de població juvenil a Olèrdola.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre que realitzin projectes i activitats, pensats
per un sector de població juvenil, per fomentar el sentiment d'arrelament, pertinença i
activitat dins el teixit associatiu, legalment constituïdes.
Indicadors: realització d'activitats al municipi.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de joventut.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
f.

Ajuts a la promoció de productes i serveis del municipi en fires, exposicions i
activitats
Objectiu: donar suport a les activitats de promoció de productes i serveis del municipi,
com ara fires, exposicions i activitats. Amb una durada d’un o més dies.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre que realitzin projectes i activitats, pensats
per donar a conèixer activitats i serveis del municipi, en format de fires, exposicions i
activitats del mateix tipus.
Indicadors: realització d'activitats al municipi.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de cultura.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
5. Eix de subvencions a projectes de foment de l’esport
Amb aquesta línia estratègica es fomenta la pràctica de l’esport al municipi i per entitats
municipals que treballin diferents disciplines esportives, amb valors com la competició, el
sentit de pertinença al club i al municipi.
Les despeses relacionades ascendeixen a 34.650,00€.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Així, es treballaran en dos eixos de foment:
a. Ajuts a projectes per activitats esportives de caire puntual
Objectiu: estimular el desenvolupament d’activitat esportives al municipi com a eina per
afavorir disciplines amb un cicle no regular.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre que organitzin activitats esportives puntuals
per transmetre valors esportius i de coneixement del municipi d’Olèrdola.
Indicadors: realització d’activitats esportives puntuals al llarg de l’any, dins el municipi .
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria d’esports.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
b. Ajuts a la promoció d’activitats esportives de competició regular.
Objectiu: vetllar pel manteniment de l’esport base i sènior de competició regular al
municipi.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre que organitzin activitats esportives puntuals
per transmetre valors esportius i de coneixement del municipi d’Olèrdola.
Indicadors: manteniment d’activitat esportiva diversa, al municipi durant l’any.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria d’esports.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
6. Eix de subvencions en matèries socials
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La línia de treball en àmbit social està dissenyada per vetllar pel desenvolupament de
programes de caràcter benèfic, de suport a sectors de població en risc d’exclusió social i
també per garantir la qualitat de vida en malalts i gent gran.
Les despeses relacionades ascendeixen a 23.100,00€.
a. Ajuts a la gent gran
Objectiu: vetllar per un envelliment sa, en societat i dinàmic i protegir a les persones
grans del municipi.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre que organitzin activitats de diversa índole,
adreçat bàsicament a l’envelliment actiu a Olèrdola.
Indicadors: realització d’activitats per la gent gran del municipi.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de serveis socials.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
b. Ajuts a projectes d’atenció a les persones amb discapacitat i/o dependència
Objectiu: col·laborar per la millora de l’atenció a col·lectius de persones amb
discapacitats, per garantir una inserció social amb la màxima garantia.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre que treballin en projectes i serveis adreçats
a la a la promoció i atenció de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, així com
les que desenvolupen projectes de suport familiar i/o cuidadors de persones amb
dependència.
Indicadors: realització de programes tinguin com a objectiu fomentar la igualtat
d’oportunitats, la participació, la lluita contra l’estigma i la integració social de les
persones amb discapacitat i/o trastorn mental i/o dependència.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de serveis socials.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

c. Ajuts a projectes d’ajut social
Objectiu: ajudar a mantenir programes d’ajut social destinats a persones en risc
d’exclusió social.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre que treballin en projectes i serveis adreçats
a l’ajuda social per cobrir necessitats bàsiques.
Indicadors: realització programes d’ajut social.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria de serveis socials.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
d. Suport a activitats d’associacions de promoció de la infància
Objectiu: ajudar a mantenir programes d'activitats socials, culturals, esportives o d'altres
àrees, enfocats a la infància a Olèrdola.
Perfil beneficiari: entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats amb valors
educatius, per infants a Olèrdola.
Indicadors: realització d'activitats al municipi.
Finançament: fons propis.
Ens gestor: Regidoria d'ensenyament.
Incompatibilitats: No són incompatibles amb altres subvencions d’altres administracions.
7. Subvencions nominatives per l’organització de les festes majors de cada nucli.
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Fruit de la gestió municipal de les festes majors que existeixen al municipi d’Olèrdola,
s’ha comprovat que la via de la subvenció per concurrència competitiva no és eficaç, ja
que no se cenyeix a la casuística de cada nucli per tant, vol homogeneïtzar unes
qüestions que no es poden jutjar de la mateixa manera.
També s’ha comprovat que algunes associacions han cessat en la seva activitat, degut a
la dificultat en el compliment de les condicions exigides per les bases reguladores de la
concessió de subvencions per concurrència competitiva.
El tret identitari que té la festa major de cada nucli, és un valor cultural que no pot
desaparèixer i pel que l’ajuntament ha de vetllar perquè continuï viu i dinàmic, oferint les
eines que té al seu abast perquè això sigui possible.
Posteriorment, durant el 2018 la gestió econòmica de la festa major de cada nucli, va ser
suportada directament per l’ajuntament d’Olèrdola, amb la dificultat de gestionar la poca
previsió de les despeses que s’havien de programar, ja que es realitzava un treball
conjunt amb les associacions.
Per això, des de la regidoria de cultura, s’ha confeccionat el pressupost municipal, per
una banda, establint, com s’ha dit, el foment basat en la concurrència competitiva, però
per l’altra, consignant nominativament al pressupost una subvenció per concessió directa
a aquelles associacions que organitzen a cada nucli, la festa major.
Així doncs, en el pressupost hi ha d’haver consignades cinc subvencions nominatives a
les comissions organitzadores de les festes majors de cada nucli, pel que hi ha d’haver
assignada una quantitat econòmica.
Així es detalla a continuació:

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

SUBVENCIO COMISSIO DE FESTES DE MOJA
SUBVENCIO COMISSIO DE FESTES DE SANT PERE MOLANTA
SUBVENCIO COMISSIO DE FESTES DE SANT MIQUEL D' OLERDOLA
TOTAL

25.000,00€
21.000,00€
12.500,00€
58.500,00€

Un cop des del servei s’hagi informat de l’entitat que organitzarà la festa major d’estiu i la
d’hivern, si s’escau, caldrà definir en el pressupost municipal la subvenció de caire
nominatiu, especificant així, el nom de l’entitat que rebrà la subvenció per aquest motiu.
Així doncs, caldrà redactar un conveni de col·laboració amb cada entitat organitzadora,
per tal d’establir els compromisos, deures i obligacions que regiran aquestes
subvencions.
8. Altres subvencions nominatives
Tal i com la normativa estableix, la subvenció nominativa al pressupost municipal és una
eina que excepcionalment permet establir dotacions econòmiques de suport a projectes
que queden lligades intrínsecament a l’entitat que les desenvolupa.
Cada subvenció anirà lligada al seu conveni específic, per establir les condicions,
justificació i qualsevol delimitació de l’àmbit d’aplicació.
9. Concreció i planificació 2020-2023
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S’estableix el Pla estratègic per encarar la present legislatura i assentar les bases per a la
planificació en matèria de subvencions per als exercicis 2020-2023, a partir de
l’experiència basada en el Pla estratègic de subvencions 2016-2018 i el Pla estratègic de
subvencions 2019.
-

-

10.
Línia d’actuació 2020
Valoració de l’execució dels projectes subvencionats en l’anualitat 2019, a partir de les
justificacions presentades en termini i forma per les associacions subvencionades.
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, en matèria de
cultura, esports i afers social per a l’anualitat 2020.
Avaluar els projectes presentats en les convocatòria 2020 de cada àmbit i assignar la
puntuació pertinent a raó dels criteris aprovats i adjudicar, així, la quantitat econòmica
que pertoqui.
Avaluar les justificacions presentades a raó de les subvencions atorgades en règim
nominatiu, a través de les condicions que cada conveni estableixi, i així, poder procedir a
l’atorgament de la bestreta de la subvenció per l’anualitat 2020.
11.
Línia d’actuació 2021
Valoració de l’execució dels projectes subvencionats en l’anualitat 2020, a partir de les
justificacions presentades en termini i forma per les associacions subvencionades.
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, en matèria de
cultura, esports i afers social per a l’anualitat 2021.
Avaluar els projectes presentats en les convocatòria 2021 de cada àmbit i assignar la
puntuació pertinent a raó dels criteris aprovats i adjudicar, així, la quantitat econòmica
que pertoqui.
Avaluar les justificacions presentades a raó de les subvencions atorgades en règim
nominatiu, a través de les condicions que cada conveni estableixi, i així, poder procedir a
l’atorgament de la bestreta de la subvenció per l’anualitat 2021.

-

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

-

12.
Línia d’actuació 2022
Valoració de l’execució dels projectes subvencionats en l’anualitat 2021, a partir de les
justificacions presentades en termini i forma per les associacions subvencionades.
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, en matèria de
cultura, esports i afers social per a l’anualitat 2022.
Avaluar els projectes presentats en les convocatòria 2022 de cada àmbit i assignar la
puntuació pertinent a raó dels criteris aprovats i adjudicar, així, la quantitat econòmica
que pertoqui.
Avaluar les justificacions presentades a raó de les subvencions atorgades en règim
nominatiu, a través de les condicions que cada conveni estableixi, i així, poder procedir a
l’atorgament de la bestreta de la subvenció per l’anualitat 2022.
13.
Línia d’actuació 2023
Valoració de l’execució dels projectes subvencionats en l’anualitat 2022, a partir de les
justificacions presentades en termini i forma per les associacions subvencionades.
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, en matèria de
cultura, esports i afers social per a l’anualitat 2023.
Avaluar els projectes presentats en les convocatòria 2023 de cada àmbit i assignar la
puntuació pertinent a raó dels criteris aprovats i adjudicar, així, la quantitat econòmica
que pertoqui.
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Avaluar les justificacions presentades a raó de les subvencions atorgades en règim
nominatiu, a través de les condicions que cada conveni estableixi, i així, poder procedir a
l’atorgament de la bestreta de la subvenció per l’anualitat 2023.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de Serveis Econòmics, presenta la
proposta i la sotmet a debat.

S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, els dos vots en contra de les regidores del grup municipal “ERC”, els dos vots en
contra de les regidores del grup municipal “JpO” i l’abstenció del regidor del grup
municipal “PSC”.

A continuació es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
3.0.- ÀMBIT D'ESPAI NATURAL, PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS, URBANISME I
PAISATGE URBÀ, SERVEIS I ENERGIES I ESPAI PÚBLIC
3.1. EXPEDIENT X2018000433. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA AL
CONGIAC, COM A FORMA DE GESTIÓ DIRECTA ASSOCIADA DEL SERVEI PÚBLIC
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, I RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Antecedents de fet
1. El “CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA” (CONGIAC),
entitat pública associativa constituïda amb la finalitat de gestionar el cicle integral de
l’aigua dels Ajuntaments interessats a prestar aquests serveis de forma directa mitjançant
la societat, íntegrament pública, “GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA”
(GIACSA), preveu, en l’article 1 dels seus Estatuts, l’adhesió dels ens locals que vulguin
col·laborar amb les finalitats del Consorci i que estiguin disposats a efectuar les
aportacions o a prestar els serveis que en constitueixen l’objecte, limitant alhora aquesta
participació als municipis que hagin optat per una forma de gestió directa del servei públic
d’abastament domiciliari d’aigua.
2. El servei d’abastament d’aigua a la població de d’Olèrdola s’ha vingut realitzant en forma
de gestió directa, a través del conveni que es va subscriure en data 9 de novembre de
1993, entre l’Ajuntament d’Olèrdola i l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca,
EMAVSA, per un termini de 20 anys.
3. El passat 12 d’abril de 2019, el Ple municipal va adoptar l’acord d’adhesió al CONGIAC,
amb informe favorable de l’enginyer tècnic municipal, de 2 d’abril de 2019, i informe
favorable, núm. 126/19, de 4 d’abril de 2019, emès conjuntament per la SecretariaIntervenció, essent la part dispositiva del mateix la que a continuació es transcriu:
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“ Primer: Denunciar el conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Olèrdola i l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca EMVASA el 9 de novembre de 1993 per a la prestació del servei
d’abastament d’aigua en el municipi d’Olèrdola.
Segon: Aprovar la integració de l’Ajuntament d’Olèrdola al Consorci per la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es
regeix l’esmentat Consorci, publicats al BOP de data 3 de desembre de 2015, i demanar
la definitiva adhesió a l’esmentat ens. Els Estatus s’incorporen al present acord com a
ANNEX I.
Tercer: Designar a Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, Alcalde-President, com a representant de
l’Ajuntament d’Olèrdola, amb veu i vot al Consell Rector del CONGIAC, i com a
representant suplent, al Sr Juanma Samblás Rodríguez, Tinent d’alcalde, quedant
aquests sotmesos al règim de representació i separació que es preveu als Estatuts del
CONGIAC. Aquests representants es podran modificats per acord de l’Ajuntament.
Quart: Aprovar definitivament l’aportació econòmica anual per a contribuir al finançament
del pressupost del Consorci, fixada per l’any 2019, en 1.300 euros. Aquest import es
revisarà anualment d’acord al pressupost aprovat i s’aplicarà proporcionalment en funció
de la data d’incorporació. Així mateix aprovar l’aportació inicial al Fons Patrimonial del
CONGIAC de 1.024,44 euros, calculat d’acord amb els criteris fixats per l’acord de la
Junta Rectora de CONGIAC, de data 19 de Novembre de l’any 2014.
Cinquè: Modificar expressament la forma de gestió del servei públic d’abastament
d’aigua potable perquè passi a prestar-se sota la forma gestió directa associativa
mitjançant CONGIAC i delegar expressament en aquest ens la competència municipal
d’abastament d’aigua potable.
Sisè: Condicionar l’acord de delegació precedent al contingut de la memòria justificativa
elaborada pel CONGIAC en la que resulti acreditat que la gestió directa mitjançant la
societat de capital públic GIACSA compleix les condicions de l’article 57 de la LRBRL.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Setè: Facultar a l’alcalde per a formalitzar tots els documents i actes que dimanin de
l’execució dels acords anteriors, així com dels actes necessaris que permetin donar
compliment a la finalitat de gestionar de forma directa la prestació de l’aigua a través de
CONGIAC.
Vuitè: APROVAR les condicions d’Adhesió al CONGIAC, segons la proposta efectuada
per aquest i que tenen per objectius fixar les condicions de la gestió del servei, que
s’incorporen com a Annex II al present acord.”
4. Dins del marc de les eleccions municipals del passat 26 de maig de 2019 i la conseqüent
constitució de les noves Corporacions locals, i amb la finalitat de possibilitar la constitució
de la nova Junta Rectora del CONGIAC, es van designar novament els seus
representants i suplents.
5. Per mitjà de la resolució d’Alcaldia 560/2019 de l’Ajuntament d’Olèrdola, de data 13
d’agost, es va dictar el nomenament de representants municipals al CONGIAC,
nomenament que resta pendent de ser ratificat per acord plenari, essent la part
dispositiva de l’esmentat decret d’Alcaldia la que a continuació es transcriu:
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“ Primer.- Nomenar els regidors que a continuació s’indiquen com a representants de
l'Ajuntament d’Olèrdola al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
(CONGIAC):
Representant de l’Administració al CONGIAC
Titular
Primer Suplent
Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde- Sr Juanma Samblás Rodríguez,
president
de
l’Ajuntament regidor de l’Àmbit de Serveis i
d’Olèrdola.
Energies.
6. En data 13 de desembre de 2019, la Junta Rectora del CONGIAC, en exercici de les
competències previstes a l’article 16 dels Estatuts pel municipi d’Olèrdola, va acceptar
l’acord d’adhesió de l’Ajuntament d’Olèrdola al CONGIAC, adoptat pel Ple municipal en
data 12 d’abril de 2019, el qual restava condicionat a la presentació de la memòria
justificativa que acredita que la gestió directa, mitjançant la societat de capital públic
GIACSA, compleix les condicions de l’article 57 de la LRBRL.
7. La JUNTA RECTORA del “CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE
CATALUNYA” (CONGIAC), celebrada en data 17 de gener de 2020, ha adoptat l’acord de
prendre en consideració la Memòria d’eficiència i sostenibilitat, en relació al servei públic
d’abastament d’aigua al municipi d’Olèrdola, i justifica que la gestió directa del servei
d’abastament d’aigua mitjançant GIACSA és la forma més sostenible i eficient de
gestionar aquest servei públic en el municipi d’Olèrdola, mitjançant la societat anònima de
capital íntegrament públic “GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA”.
Consideracions Jurídiques
1. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
l’article 87.2 reconeix la potestat als municipis de constituir consorcis per l’exercici de llurs
competències.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL) reconeix que l’exercici de la cooperació, tant en serveis locals com en afers
d’interès comú, es pot desenvolupar mitjançant consorcis o convenis administratius.
3. L’article 118.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ratifica
als consorcis com ens associatiu creat per diferents Administracions públiques o ens
integrants en el sector públic institucional per a la realització d’activitats d’interès comú,
que poden ser expressament la “gestió comuna de serveis públics”:
“2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de
gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.”
4. El Decret d’Alcaldia 483, de 10 de juliol de 2019, de delegació de competències de
l’alcalde als regidors de la corporació.
Per l’exposat, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar definitivament l’acord condicionat d’adhesió de l’Ajunament d’Olèrdola al
CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC),
adoptat pel Ple municipal del passat 12 d’abril de 2019, delegant en el CONGIAC la
competencia municipal d’abastament d’aigua potable, sota la forma de gestió directa
associativa, a través de la societat anònima de capital públic “GESTIÓ INTEGRAL
D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA” (GIACSA).
Segon.- Ratificar la resolució d’Alcaldia 560/2019, de data 13 d’agost, que designa al Sr.
Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde president, com a representant de l’Ajuntament
d’Olèrdola, amb veu i vot, al Consell Rector del CONGIAC, i com a representant suplent,
al Sr Juanma Samblás Rodríguez, regidor de l’Àmbit de Serveis i Energies, quedant
aquests sotmesos al règim de representació i separació que es preveu als Estatuts del
CONGIAC. Aquests representants podran ser modificats per acord de l’Ajuntament.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a formalitzar tots els documents i actes que dimanin de
l’execució de tots els acords anteriors, així com dels actes necessaris que permetin donar
compliment a la finalitat de gestionar de forma directa la prestació de l’aigua a través de
CONGIAC.
Quart.- Notificar el present acord plenari al CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL
D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Recursos, presenta la
proposta i la sotmet a debat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es procedeix a la votació:
VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots favorables dels regidors/es del
grup municipal “ApO”, els dos vots a favor de les regidores del grup municipal “ERC”, els
dos vots a favor de les regidores del grup municipal “JpO” i el vot a favor del regidor del
grup municipal “PSC-UNITS CP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
- PART DE CONTROL 4.0.- DACIONS A COMPTE
4.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA: DES DEL 2019DECR000737
FINS EL 2020DECR000037.
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A petició de la portaveu d’ERC, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, i en compliment de l’article
97.5 del ROF, s’ha esmenat en la present acta la numeració dels decrets d’Alcaldia que
consta a l’ordre del dia.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.0.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
5.1.- EXPEDIENT X2020000091. MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL I EL TRIBUNAL SUPREM RESPECTE EL M.H.
PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL
JUNQUERAS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC D’OLÈRDOLA.
Exposició de motius
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, la Junta Electoral Central va acordar que
l’eurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de
2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per
aquesta raó. El dia 9, el Tribunal Suprem ha decidit fer cas omís a la sentència del TJUE,
i dictamina que Oriol Junqueras no té immunitat i que per tant no pot ser eurodiputat.
La Junta Electoral Central, en una decisió ratificada el dia 10 de gener pel Tribunal
Suprem, pretén també executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim
Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de
diputat electe del Parlament de Catalunya.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya
respecte els motius de cessament del President del nostre país.
Aquestes resolucions s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país
que pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat
espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat
al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar
una solució política al procés.
És per això, que el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem per la
qual s’intenta executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i
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s’ordena la retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central i del Tribunal
suprem, que fent cas omís al TJUE, nega la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras,
malgrat que la recent sentència del TJUE dictamina que hauria d’haver recollit l’acta
d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la
Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del
President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre
país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes,
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions,
allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
SETÈ.- Demanar al Parlament Europeu que respecti els drets polítics d’Oriol Junqueras i
faci complir la sentència del TSJUE
VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a
la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als
municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el
contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es
creguin oportuns.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La portaveu d’ERC, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, llegeix i presenta la proposta de moció:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, els dos vots a favor de les regidores del grup municipal ’“ERC”, els dos vots a
favor de les regidores del grup municipal “JpO” i l’abstenció del regidor del grup municipal
“PSC”.
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A continuació es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.2. EXPEDIENT X2020000135. MOCIÓ PER FER FRONT A LA DESPOBLACIÓ,
L’ENVELLIMENT I LA MANCA D’OPORTUNITATS EN EL MEDI RURAL,
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “PSC-UNITS CP”.
Exposició de motius
Entenem per equilibri territorial la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes
independentment del lloc on visquin. Tenir un país equilibrat significa, tal com estableix
l’article 174 del Tractat de la Unió Europea, el 130.2 de la Constitució Espanyola o el
46.4 de l’Estatut de Catalunya, garantir la diversitat dels seus paisatges, de les seves
cultures, de les seves tradicions i de les seves formes ancestrals de gestionar un territori
viu.
Els espais rurals i de muntanya són imprescindibles per garantir el futur de la nostra
societat, d’ells depèn la qualitat de la nostra alimentació, la regeneració de l’aire que
respirem, l’aigua que consumim, molta energia renovable que ens cal produir, i la
preservació de la biodiversitat i de les cultures.
Els reptes del país i del planeta relacionats amb l’escalfament climàtic, ens obliguen a
repensar el territori en termes d’una funcionalitat sostenible que implica connectar l’urbà i
el rural en termes d’una complementarietat dinàmica que garanteixi una resposta als
desafiaments globals.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En l’actualitat, les tendències poblacionals afavoreixen el creixement de les grans ciutats.
La meitat del planeta habita en el 2% del territori. Tanmateix, la desertificació o
abandonament dels territoris rurals té un impacte negatiu també a les ciutats, que han
d’enfrontar-se a problemes de sostenibilitat a ambiental i socials greus. Les persones són
un factor clau per a l’equilibri territorial. Cal retenir el talent al territori i evitar que només
les grans concentracions urbanes siguin espais d’innovació i d’oportunitats.
Catalunya no és una excepció. El nostre territori pateix un profund desequilibri entre
diferents àmbits territorials que l’articulen. Així, mentre l’àrea i la regió metropolitana de
Barcelona i les àrees costaneres del país tenen densitats de població que van des dels
711’4 H/Km2 als 125’6h/km2 de Tarragona, a les zones d’interior, i especialment al Pirineu,
la densitat poblacional descendeix un 12’6H/KM2.
L’Observatori de la Ruralitat de Catalunya ha denunciat que aquesta situació de
despoblament d’alguns petits municipis està fent que tinguin dèficits importants per
garantir la seva supervivència, ja que no disposen de la garantia dels serveis bàsics, o a
què la connectivitat tant en l’àmbit de la mobilitat com de la informació és deficient.
Els i les membres d´aquest grup municipal estem determinants a combatre les causes i
les conseqüències d’aquest procés, i a garantir una vida digna per a qui decideixi habitar
a l’entorn rural, complint així el principi constitucional d’igualtat, llibertat i no discriminació
de la ciutadania, independent del lloc on visquin.
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Davant aquesta situació, i amb l’objectiu d’activar mesures que ajudin a corregir la
despoblació i l’abandonament, el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents
ACORDS:
1. Demanar a la Generalitat de Catalunya amb col·laboració dels ajuntaments que elaborin
un catàleg dels municipis de menys de 5.000 habitants amb les característiques de
serves bàsics, comunicacions i l’estudi de les dades poblacions dels seus habitants en
funció d’edat, sexe i habitants per llar. A partir d’aquest catàleg, revisar i adaptar la
prestació dels serveis públics als petits municipis, garantint els principis d’igualtat
d’oportunitats i eficiència.
2. Instar a la Generalitat de Catalunya l’impuls d’un estatut singular dels municipis de
menys de 5.000 habitants amb l’objectiu de facilitar i adaptar la seva administració dotantlos de més finançament i majors competències, que garanteixin la seva capacitat de
resposta davant de la prestació dels serveis bàsics.
3. Demanar a la Generalitat que faci el desplegament dels Plans de Rehabilitació de
l’Habitatge Rural i el seu ús per a noves i nous pobladors.
4. Impuls de la vinculació integral de l’escola rural al territori, creant itineraris adaptats per
afavorir el retorn dels i les joves al territori.
5. Desenvolupar una estratègia de mobilitat que garanteixi la comunicació i connectivitat
amb les grans infraestructures de comunicació i l’accés als serveis públics que es presten
a les ciutats.
6. Instar a l’Estat, la Generalitat, a la Diputació i als Ajuntaments, d’acord amb les
competències de cadascú d’ells, redactar un mapa d’infraestructures de mobilitat, viaris,
de telecomunicacions i recursos energètics i hidrològics per garantir l’accés en equitat i
igualtat d’oportunitats a la ciutadania.
7. Creació d’un pla d’infraestructures digitals per l’accés a les noves tecnologies en tots els
municipis de la província, i aplicar estratègies per eliminar les zones d’ombra per a la
telefonia mòbil.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

8. Recuperar les desgravacions fiscals per als residents al món rural i impulsar polítiques
fiscals que incentivin la creació i assentament d’empreses al món rural.
9. Promocionar ajudes per a l’empoderament i autoocupació de joves, i bonificacions per a
l’ocupació dels mateixos per un període superior a 6 mesos.
10. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball amb totes
les administracions catalanes per poder garantir l’aplicació dels acords.
11. Proposar als ajuntaments i Consells Comarcals de la nostra demarcació, donin suport
aquesta moció.
12. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, al
Govern de la Diputació provincial, a la representació de la Comissió Europea a Catalunya
i a les entitats municipalistes catalanes.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El portaveu del grup municipal de “PSC”, Sr. Joan López Ferrer, llegeix i presenta la
proposta de moció:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, l’abstenció de les dues regidores del grup municipal “ERC”, els dos vots a favor de
les regidores del grup municipal “JpO” i el vot a favor del regidor del grup municipal
“PSC”.
A continuació, es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
6.0.- INFORMACIONS DE LES DIFERENTS REGIDORIES

7.0.- PRECS I PREGUNTES
Grup municipal d’ERC d’Olèrdola

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

A continuació es transcriuen literalment els PRECS I PREGUNTES presentats pel grup
municipal ”ERC d’Olèrdola”:
1- Els estralls dels darrers episodis de vent i pluja van deixar rastre a Olèrdola, a
diferents nuclis amb arbres caiguts i diferents incidents. En el cas de Moja demanem
saber quan es retirarà el que hi ha a la placeta que dona a la Plana ja que encara hi és.
Carrer de la Parrra amb Antòni Gaudí.
2- En el vostre programa electoral proposaveu treballar per millorar els serveis de
cobertura mòbil. En quin punt ho teniu, perquè la cobertura ñes força deficient.
3- Estudi mobilitat Moja. Al mes de maig es va fer una reunió amb els veïns de Moja
sobre el tema de la mobilitat, al mes de noviembre l’alcalde en unes declaracions a Canal
20 va dir que el Pla de es presentaria als veïns en una reunió pública “per veure quines
són les solucions, especialment en les entrades i sortides de Moja. Quan es presentarà?
4- Quan surtirà a licitació el Bar de Moja?
5- Recuperarem alguna pregunta del Ple de just fa un any que ja portàvem de molt
abans:
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18. Al regidor d’urbanisme li preguntem com estan els tràmits o les informacions dels
ponts de la C-15 de Sant Miquel dels quals ja fa més de dos anys i mig que vam passar la
petició.
19.
6- Avui a 3 de febrer el tancament comptable ja el deveu tenir enllestit, entenc que quedin
depurar alguns conceptes o serrells, però deveu estar ja en disposició d’explicar-nos si
compliu amb la llei de la despesa.
La pregunta és clara, s’ha complert la llei de la despesa i conseqüentment es poden
complir els acords amb els treballadors i treballadores de la corporació?
7- Per la premsa ens hem assabentat que ja tenim el Pla d’usos de la Torre de Moja.
Demanem de conèixer quins són i tenir-ne una còpia i poder a més visitar les obres, i el
local anexe.
Finalment recordar a totes les persones preses, Jordis, Quim, Josep, Jordi, Raúl, Dolors,
Carme i Oriol, i a les exiliades i manifestar la sorpresa que ara que l’ajuntament està de
manera provisional al centre la Xarxa, hàgiu tret el llaç que hi havia al vidre del pis
superior del centre cívic.
Grup municipal “Junts per Olèrdola”
A l’audioacta que consta a l’expedient X2020000143 es poden escoltar PRECS I
PREGUNTES presentats pel grup municipal “Junts per Olèrdola”:

Grup municipal “PSC-UNITS CP”
A continuació es transcriuen literalment els PRECS I PREGUNTES presentats pel grup
municipal “PSC-UNITS CP”:

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-“En primer lloc volem mostrar el nostre agraïment als veïns i veïnes que han confiat en
nosaltres les seves inquietuds, i donar les gràcies a Sant Pere Molanta per la bona
acollida d´aquest Ple municipal.
-Hem detectat cert malestar per part d´alguns veïns del carrer Manel Crespo de Sant
Pere M., han tingut dificultats per fer parades, en aquest carrer.
Segons ens han transmès els veïns, en les reunions informatives mantingudes amb ells
es va parlar de l´existència d´una moratòria de 15 a 30 minuts.
Entenem que es un tema de mobilitat, com també entenem el dret dels veïns a poder
pujar la compra a casa per exemple, en pro de trobar una solució que sigui satisfactòria
per ambdues parts:
Preguem a l´equip de Govern tingui en consideració de proporcionar discs horaris
d´estacionament als veïns d´Olèrdola per permetre poder realitzar aquestes parades,
dotant de seguretat jurídica tant als veïns com als Agents Municipals.
-Preguem per la reposició del fanal de la placeta del c/carrer Sant Pere a l´alçada del
num 75 a Sant Pere Molanta,creiem que s´hauria d´actuar amb caràcter d´urgència ja
que les mesures de seguretat actuals consisteixen en un con sobre la instal·lació
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elèctrica, ens consta que es un assumpte sol·licitat a l´empresa instal·ladora però
demanem donar-li màxima prioritat ja que s´ha allargat massa aquesta situació, gràcies.
-Quasi la totalitat dels veïns i veïnes del carrer Sant Ramón mostren la seva
disconformitat total amb l´actual projecte de plataforma única previst en aquest carrer,
preguem a l´equip de govern tingui en consideració aquest llistat de veïns i veïnes que
han volgut fer-ho saber a l´equip de govern, així com ens oferim a trobar les solucions
necessàries per revertir aquesta situació.
-A l´antiga escola Bressol de Sant Pere M. actualment la tanca de protecció està tallada
creant un punt de perill en una zona peatonal, preguem a l´equip de govern que prengui
les mesures adients per revertir aquesta situació i preguntem per quin pla de viabilitat
s´està estudiant per aquest equipament, gràcies.
-Estem patint una sinistralitat alarmant en la carretera de Moja a Daltmar, entenent que
no hi ha una causa única preguem a l´equip de govern que tingui en consideració les
mesures que proposem a continuació:
A curt termini:
-Instal·lació urgent de bandes rugoses a la corba de Mas Granell, en tots dos sentits de
marxa a l´entrada, a la traçada i a la sortida de la mateixa.
-Substitució del paviment de la corba en qüestió.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

A mig termini:
-Instal·lació de barreres protectores a les corbes més tancades així com senyals
d´advertiment de les mateixes.
-Iniciar una campanya permanent de sensibilització per a tots els veïns i veïnes
d´Olèrdola, ja que els nostres propis comportaments poden no ser sempre exemplars.
A llarg termini:
-Adequar la traçada, l´ample de via i les mesures de seguretat d´aquest antic camí rural al
ús real que te actualment tenint en compte l´evolució demogràfica de Daltmar i la
necessitat objectiva d´estar ben comunicada.
Adjuntem un breu informe de la situació com de les mesures que proposem, gràcies.
-Donat que una de les principals fonts de riquesa i prosperitat del nostre estimat municipi,
son les empreses a fincades als polígons, tenim que lamentar el malestar transmès per
part d´alguna de les empreses en referència al pla de residus, la falta de manteniment
dels vorals, així com les reposicions d´enllumenat en cas de sinistres, es per això que
preguem a l´equip de govern que no sols ament prioritzi les seves necessitats si no que
compti amb la resta de forces aquí representades per fer-ho, gràcies.
-Al mes de Setembre de l´any passat es va obrir un expedient num E201904552 a
l´empresa Vehicles Daytona S.L. ubicada al polígon de Clot de Moja, ens consta que
l´empresa ha preguntat en varies ocasions per la resolució del mateix, preguem a l´equip
de govern que prengui les mesures corresponents per tal de que l´empresa afectada
sàpiga quan tindrà una resposta, o la data de la resolució de l´expedient, gràcies.
-Molts dels veïns de Sant Miquel volen saber quines actuacions es tenen previstes a curt
termini per “El bosquet”, ja que l´estat actual de l´arbrat s´està tornat perillós, sens dubte
motivat per les inclemències meteorològiques, gràcies.
-Degut a que el pla de residus es un tema de gran complexitat i vital per al dia a dia del
nostre municipi, oferim el nostre ajut per al seu desenvolupament i seguiment, preguem a
l´equip de govern que ho tingui en consideració, gràcies. ”
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió, essent les
vint-i-una hores del dia indicat, de la qual i com a secretari, estenc aquesta acta que,
aprovada pel Ple de la Corporació, es transcriu en el Llibre Oficial d’Actes.

Francesc Fernández Ferran
Secretari

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde
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Olèrdola, a la data de la signatura electrònica.
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