ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000005-2020

Codi Segur de Verificació: 834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7005060
Data d'impressió: 05/03/2021 08:42:11
Pàgina 1 de 67

SIGNATURES

Ì834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224aQÎ

DOCUMENT
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
DE 27 D´ABRIL DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 d´abril de 2020
Hora d’inici: 19.30 h
Hora de fi: 23.37 h
Lloc: celebrada telemàticament
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

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

Excusa la seva absència:
Anna Carnicer Heras, interventora
Olèrdola, 27 d’abril de 2020, a les 19.30 hores, reunits els membres del Ple de la
Corporació, assistits pel secretari, en sessió ordinària celebrada de manera telemàtica, en
compliment de l’establert en el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
La URL d’accés al vídeo de la sessió plenària és la següent:
http://radio.olerdola.cat/index.php/videos/plens
Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum necessari perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia, variant
l’odre d’aquest i passant a tractar-se en primer lloc el punt 1.3., que passa a ser el punt
1.1., dictaminat, de la sessió:
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

1.1.- ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN. EXPEDIENT
X2020000538. REGLES DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS A
DISTÀNCIA.
Antecedents de fet
1. En data 14 de març de 2020 es publica el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19. La situació d’emergència sanitària desaconsellava la celebració de qualsevol
sessió dels òrgans de govern municipals per motius de salut pública i responsabilitat
ciutadana, per la qual cosa es va considerar necessari la suspensió de la celebració de
les sessions ordinàries previstes per al mes de març de 2020. Aquesta suspensió es
va acordar per Decret de l’Alcaldia núm. 147, de 23 de març de 2020.
2. La Generalitat de Catalunya va adoptar, en data 17 de març de 2020, Decret Llei
7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica (publicat en el DOGC del dia 19 de març de 2020).
La Disposició Addicional Tercera del referit Decret Llei habilitava a les entitats locals a
celebrar sessions a distància en els següents termes:

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

1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden
constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre
actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu
risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la
convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o
manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri
a distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin
part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre
que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics
i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els
supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què
aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació
entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin
interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el
manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en
els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de
preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o
digital.
3. Per resolució de l’Alcaldia núm. 147, de data 23 de març de 2020, estableix la
celebració a distància de la Junta de Govern Local, mentre es mantingués el període
excepcional provocat per l’aplicació de les mesures derivades del Reial Decret
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463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19.
4. El Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, ha modificat,
mitjançant la seva Disposició Final Segona, l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL) amb la següent redacció:
En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels
òrgans col·legiats de les entitats locals, aquests podran, apreciada la concurrència
de la situació descrita per l'alcalde o president o qui vàlidament els substitueixi a
l'efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar
sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre
que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada
la seva identitat. Així mateix, s'haurà d'assegurar la comunicació entre ells en temps
real durant la sessió, disposant-se els mitjans necessaris per garantir el caràcter
públic o secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas.
Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les
audioconferències, videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals
que garanteixin adequadament la seguretat tecnològica, l'efectiva participació
política dels seus membres, la validesa de debat i votació dels acords que
s'adoptin.
5. Vista la necessitat de fixar unes regles puntuals mentre duri aquesta situació, de forma
que quedi garantit el correcte funcionament dels òrgans col·legiats municipals a través
de mitjans electrònics o telemàtics.
Fonaments de Dret

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

1. Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica (publicat en el DOGC del dia 19 de
març de 2020).
2. Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març pel qual
s’adopten mesures urgent complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front
al COVID-19 (publicat en el BOE del dia 1 d’abril de 2020).
3. Article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL), en la seva redacció donada pel RDL 11/2020.
4. Article 47.2.f) de la LBRL, que preveu l’adopció dels acords amb contingut orgànic amb
el quòrum reforçat de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
5. Arts. 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el
seu homòleg 52.2 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 el ple en aquesta matèria.
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Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer: Aprovar les REGLES DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL.LEGIATS DE
L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA QUANT A LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS A
DISTÀNCIA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19, en els següents termes:
1. Els òrgans col·legiats de l’Ajuntament d’OLÈRDOLA, que siguin convocats per l’Alcaldia,
en virtut d’allò previst a l’article 46.3 LBRL i als termes fixats per resolució de l’Alcaldia
147 de 23 març de 2020, sobre celebració de sessions a distància, es realitzaran
mitjançant videoconferència a través de l’aplicació que es determini a la convocatòria.
La pròpia convocatòria inclourà així mateix el link i/o l’ID i contrasenya necessaris per a
entrar a la corresponent sessió.
2. Els membres dels òrgans col·legiats, dels quals formin part, hauran d’estar connectats a
la sessió amb una antelació mínima de cinc minuts a l’hora fixada a la convocatòria de
referència. No obstant, durant els trenta minuts anteriors a l’inici de la sessió es podran
connectar per tal d’efectuar els ajustos tècnics o de qualsevol tipus que puguin ser
necessaris.
En qualsevol cas, per a la vàlida celebració de la sessió serà indispensable la presència
del quòrum de constitució a l’article 90 Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
3. Les sessions del Ple municipal es retransmetran per streamming o sistema similar a
elecció de l’Ajuntament d’Olèrdola, per tal de garantir el caràcter públic de les mateixes.

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

4. Durant la celebració de tota la sessió els seus membres no podran absentar-se (a
excepció dels impediments tecnològics previstos a la Regla Vuitena o autorització
expressa del president) havent d’estar visibles per tal que el secretari en pugui donar fe,
tant de la presència efectiva com del dret de votació en els assumptes, de conformitat
amb el 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. Els assistents només podran tenir els micròfons oberts quan tinguin la paraula. Per al cas
que no es respecti aquesta norma, el president podrà apreciar la seva necessitat donant
instruccions al secretari perquè efectuï els ajustos corresponents.
6. En el cas del Ple municipal, i als efectes de garantir la claredat en l’expressió i constància
del vot, la manifestació del sentit del vot dels regidors/es respecte dels assumptes es
canalitzarà a través dels portaveus dels diferents grups municipals, els quals expressaran
de forma conjunta el sentit del vot emès pels regidors/es presents del seu grup. Es
garantirà en qualsevol cas, la manifestació individual del sentit del vot de qualsevol
membre d’un grup polític determinat, present a la sessió, que tingui un vot diferent de la
resta del grup.
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A tal efecte, el president anirà preguntant a cadascun dels portaveus el sentit del vot dels
regidors/es presents del seu grup. L’ordre de pronunciament serà ascendent/descendent,
segons pertoqui, i finalitzarà pels grups que formen part de l’Equip de Govern.
7. L’arxiu del vídeo resultant es certificarà, en el seu cas, per part del secretari municipal i
del president de l’òrgan col·legiat i formarà part integrant de l’expedient de la sessió.
8. La manca de senyal temporal d’algun membre que impedeixi al secretari visualitzar-lo i/o
escoltar-lo es considerarà a tots els efectes absència puntual de la sessió, amb les
conseqüències que es deriven de la normativa de règim local.
9. La manca de senyal temporal del president o del secretari, en els termes definits al punt
anterior, provocarà la suspensió temporal de la celebració de la sessió, mentre duri
aquesta circumstància i per un termini màxim de 60 minuts. Si la interrupció és superior a
60 minuts, la sessió es celebrarà automàticament en segona convocatòria dos dies
desprès ens els termes previstos a l’article 62 del ROM.
10. Els regidors/es membres dels diferents òrgans municipals col·legiats que no disposin dels
mitjans necessaris i adients per tal de garantir la seva participació en l’òrgan de
referència, ho posaran en coneixement de l’Alcaldia als efectes que pugui donar les
directrius necessàries per tal de garantir el seu dret de participació en la sessió.
Segon: Notificar aquest acord als portaveus dels grups municipals.
Tercer: Publicar aquest acord i les regles aprovades a la pàgina web municipal i al
Butlletí Oficial de la Província, donant publicitat als efectes de coneixement general.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

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

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

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 regidores de grup municipal “JpO” i el vot favorable del regidor del
grup municipal “PSC”.
Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
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1.2 - EXPEDIENT X2020000544 I X2020000143. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA DE
DATA 3 DE FEBRER DE 2020.
Antecedents de fet
1. En data 3 de febrer de 2020 es va celebrar, 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.
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.

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

Per tot això, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer: Aprovar l’esborrany de l’acta del Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, celebrat en
sessió ordinària, el 3 de febrer de 2020.
Segon: Incorporar l’acta, un cop aprovada, 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:
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A petició del regidor portaveu del grup municipal “PSC”, Sr. Joan López Ferrer, i en
compliment de l’article 97.5 del ROF, es realitza esmena del seu nom en l’acta de la
sessió plenària del 3 de febrer de 2020, i allà a on deia “Juan” es rectifica per “Joan”.
A petició de la regidora portaveu del grup municipal “ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, i
en compliment de l’article 97.5 del ROF, es realitza esmena de les votacions d’aquest
grup respecte al punt 2.1 de l’acta: “ 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.”,
on “ERC” va votar “a favor”, en comptes d’abstenir-se.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es sotmet l’esborrany de l’acta 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 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”.

Es passa a tractar el següent punt dictaminat de l’ordre del dia:
1.3.- ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN. EXPEDIENT
2020000520. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS DE PLE MUNICIPAL.

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

Antecedents de fet
1. El 12 de juliol de 2019, el Ple va adoptar, entre altres, l’acord relatiu a la determinació
del règim de sessions ordinàries del Ple, i en el seu apartat primer disposa que
aquestes tindran lloc el primer dilluns de cada dos mesos a les 19:30 hores, excepte
que sigui festiu, en quin cas se celebrà l’endemà. En cas de coincidència entre sessió
de Ple i de Junta de Govern, es modificarà l’horari de la Junta de Govern per mitjà del
Decret d’Alcaldia de la convocatòria.
2. En la mateixa sessió, per acord de l’Ajuntament en Ple, es va establir en l’apartat
segon que celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local els dilluns de
cada quinze dies, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per l’Alcalde, a les
19:30 hores. En cas de coincidència entre sessions de Junta de Govern Local i de Ple,
es modificarà l’horari de la Junta de Govern per mitjà del Decret de l’Alcaldia de la
convocatòria. En tot cas, les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries.
3. Es considera la conveniència de modificar aquest règim de periodicitat de les sessions
per adequar-lo al funcionament operatiu de la Corporació.
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4. Paral·lelament, i mentre durin les obres de reforma de l’Ajuntament el Ple celebrarà
sessions en els espais municipals dels diferent nuclis de població, que s’establirà en el
decret de convocatòria corresponent.
Fonaments de dret
1. Els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL) i 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMC), estableixen les normes de funcionament del
Ple de la Corporació,
2. Article 78.1 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
Per tot l’exposat, el Ple de l'Ajuntament aprova l'adopció dels següents ACORDS:
Primer: Determinar un nou règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament, les quals es celebraran el primer dimarts de cada dos mesos a les 19:30
hores, essent la primera sessió ordinària d’aquest nou règim el proper mes de juny.
Segon: Establir que per al mes d’octubre la convocatòria de la sessió ordinària se
celebrarà el dimarts de la tercera setmana.
Tercer: Establir que les sessions ordinàries de les Comissions Informatives es celebraran
el dimarts de la setmana anterior a la realització de les sessions del Ple, o bé, si fos
festiu, el dia hàbil anterior o posterior, a les 19:30.
Quart: Establir que les sessions del Ple, mentre durin les obres de reforma de
l’Ajuntament, se celebraran de manera itinerant als diferents nuclis de població.

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

Cinquè: Establir que l’alcalde president estarà facultat per a suspendre la celebració de
les sessions del Ple del mes d’agost i també en supòsits excepcionals per motius
justificats que quedaran degudament acreditats a l’expedient. Així mateix, podrà alterar
les dades d’aquelles sessions plenàries que coincideixin amb Setmana Santa i Nadal,
com a conseqüència dels períodes de vacances, sempre que això no dificulti l’eficàcia en
la gestió i despatx dels assumptes municipals, i posposar o avançar la celebració de les
sessions dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu.
En tot cas, en aquests casos les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries.
Sisè: Establir que totes les sessions que es celebrin en diferent data i hora de les
assenyalades en els apartats anteriors, tindran el caràcter de sessions extraordinàries.
Setè: Publicar el règim de sessions ordinàries previst en aquest acord en el Portal de
Transparència Municipal, en virtut de les previsions dels articles 6 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 9 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Vuitè: Notificar el present acord a tots els regidors i regidores, així com als departaments
municipals pel seu coneixement i efectes oportuns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

A petició de la regidora portaveu del grup municipal “ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, i
en compliment de l’article 97.5 del ROF, es realitza esmena en la present acta i s’elimina
“unànimement” en l’antecedent tercer de la proposta, de manera que allà on la proposta
deia:
“3. Es considera unànimement la conveniència de modificar aquest règim de periodicitat
de les sessions per adequar-lo al funcionament operatiu de la Corporació.”
En l’acord esmenat i la present acta, diu:
“3. Es considera la conveniència de modificar aquest règim de periodicitat de les sessions
per adequar-lo al funcionament operatiu de la Corporació.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, l’abstenció de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les regidores de
“Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.

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

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

2.0.- ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN I RELACIONS
INSTITUCIONALS
2.1.- EXPEDIENT X2020000521. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 07/2020
PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS I 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 s’ altres, el pressupost municipal per a l’ anualitat 2020.
2.- Tenint en compte que al llarg de l'any natural al qual es refereix el pressupost aprovat,
es donen noves situacions que poden fer variar o que no s’ ajusten a les previsions
inicials, es fa necessària una reestructuració o suplementació de les quantitats
assignades a les diferents partides.
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3.- Atès que existeixen previsions de despeses que no poden demorar-se fins a l’ exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació o
aquest és insuficient, cal l’ aprovació de crèdits en la modalitat de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit finançats amb la incorporació de romanent de tresoreria per a
despeses generals i amb la baixa d’ aplicacions pressupostàries, segons el detall
següent:
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES
TIPUS DE MODIFICACIÓ

IMPORT

Per Crèdits Extraordinaris

1.426.897,40

Per Suplement de Crèdit

561.627,36

Ampliacions de crèdit
Incorporació de romanents
Crèdits generats per ingressos
Baixes per anul·lació

-168.100,00

Transferències positives
Transferències negatives
TOTAL MODIFICACIONS DESPESES

1.820.424,76

RESUM DE MODIFICACIONS D' INGRESSOS
TIPUS DE MODIFICACIÓ

IMPORT

Augment de les previsions

1.820.424,76

Disminució de les previsions
TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS

1.820.424,76

4.- Intervenció emet informe relatiu al compliment de l’ estabilitat pressupostària amb
número 103/2020 i a la modificació de pressupost amb número 102/2020.
Fonaments de dret

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

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.
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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.- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’ Estat per a l’ anualitat 2018.
9.- 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.
Per l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 07/2020, del
pressupost vigent, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
finançats amb la incorporació de romanent de tresoreria per a despeses generals i amb la
baixa d’ altres aplicacions del pressupost, essent el resum de la modificació el següent:
RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL - DENOMINACIÓ

ALTES

1.-Despeses de personal

3.773,84

2.- Despeses en béns corrents i serveis

284.427,40

BAIXES
28.100,00

3.- Despeses financeres
4.- Transferències corrents

26.752,38

5.- Despeses imprevistes i funcions no classificades
6.-Inversions reals

1.413.779,70

7.-Transferències de capital

259.791,44

140.000,00

8.- Actius financers
9.- Passius financers
TOTAL MODIFICACIONS PRESSUPOST DE DESPESES

1.988.524,76

168.100,00

ALTES

BAIXES

PRESSUPOST D' INGRESSOS
CAPÍTOL - DENOMINACIÓ
AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes, preus públics i altres ingressos
4.-Transferències corrents
5.- Ingressos patrimonials
6.- Alienació d' inversions reals
7.- Transferències de capital
8.- Actius financers

1.820.424,76

9.- Passius financers
TOTAL MODIFICACIONS PRESSUPOST D' INGRESSOS

1.820.424,76
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Crèdits totals
consignats
amb
modificació
07/2020

Pro.

Eco.

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits totals
consignats

Modificació
per
suplement de
crèdit

231

22700

NETEJA CASAL D' AVIS

1.500,00

0,00

1.500,00

100,00

1.600,00

1532

22104

VESTUARI BRIGADA

2.500,00

0,00

2.500,00

500,00

3.000,00

241

46300

MANCOMUNITAT
QUOTA
INICIATIVES
ECONOMIQUES

16.258,20

0,00

16.258,20

600,00

16.858,20

22101

SUBMINISTRAMENT
AIGUA
LOCALS
SOCIALS

1.300,00

0,00

1.300,00

600,00

1.900,00

340

21200

MANTENIMENT
CONSERVACIO
DE FUTBOL

26.500,00

0,00

26.500,00

1.000,00

27.500,00

334

22697

BIBLIOTEQUES I CLUB
DE LECTURA

4.500,00

0,00

4.500,00

1.500,00

6.000,00

311

46300

MANCOMUNITAT
QUOTA CAAD

-

17.000,00

0,00

17.000,00

1.826,12

18.826,12

16200

FORMACIO
PERFECCIONAMENT
DEL PERSONAL

I

920

2.500,00

0,00

2.500,00

1.886,92

4.386,92

920

16204

ACCIO SOCIAL - FONS
SOCIAL

2.500,00

0,00

2.500,00

1.886,92

4.386,92

136

48013

SUBVENCIO
ADF
ROSSEND MONTANE

4.000,00

0,00

4.000,00

2.000,00

6.000,00

311

22706

CONTROL D' ANIMALS DIVERSOS

1.200,00

0,00

1.200,00

2.000,00

3.200,00

432

22706

CONVENI
CONSORCI
PROMOCIO TURISTICA
(ASSISTENCIA TECNICA)

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

432

48020

SUBVENCIO
ASSOCIACIO
DE
COMERCIANTS EL FOIX

1.500,00

0,00

1.500,00

2.000,00

3.500,00

920

22201

COMUNICACIONS
POSTALS

5.000,00

0,00

5.000,00

2.000,00

7.000,00

922

22700

NETEJA
SOCIALS

10.000,00

0,00

10.000,00

2.700,00

12.700,00

170

22697

ACTUACIONS
NATURAL
AMBIENT

1.500,00

0,00

1.500,00

2.844,37

4.344,37

1621

62501

ADQUISICIO
CONTENIDORS

0,00

75,81

75,81

3.000,00

3.075,81

312

21200

MANTENIMENT
CONSERVACIO
CONSULTORIS

1.665,55

0,00

1.665,55

3.500,00

5.165,55

4.150,00

0,00

4.150,00

5.000,00

9.150,00

26.500,00

0,00

26.500,00

5.000,00

31.500,00

112.133,09

0,00

112.133,09

5.400,00

117.533,09

4.000,00

0,00

4.000,00

7.783,00

11.783,00

1.500,00

0,00

1.500,00

8.500,00

10.000,00

922

311

22799

I
CAMPS

LOCALS

MEDI
MEDI

Modificació
per
crèdit
extraordinari

Modificació
de crèdit per
baixa

I

SERVEIS
DESRATITZACIO,
DESINSECTACIO
PLAGUES
REPARACIO
MANTENIMENT
EQUIPAMENT
INFORMATIC

I
I

920

21600

323

22700

NETEJA ESCOLES

334

22706

ESTUDI
GERIBERT""

170

22199

BOSSES DE
ORGANICA

130

22104

VESTUARI
GUARDIES
MUNICIPALS

1.000,00

0,00

1.000,00

9.000,00

10.000,00

163

22700

NETEJA VIARIA

181.777,26

0,00

181.777,26

10.000,00

191.777,26

""MIR

BROSSA
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22697

CONTROL FINANCER

171

21000

MANTENIMENT
CONSERVACIO
JARDINERIA

15.000,00

0,00

15.000,00

12.103,50

27.103,50

101.834,36

0,00

101.834,36

15.000,00

116.834,36

1621

22700

RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
ALTRES RESIDUS

520.000,00

0,00

520.000,00

18.600,00

538.600,00

151

22707

ESTUDIS
TECNICS

25.000,00

0,00

25.000,00

21.887,06

46.887,06

929

22699

CONTIGENCIA
EMPLEATS

5.000,00

0,00

5.000,00

28.409,47

33.409,47

161

60905

REHABILITACIO
POU
AIGUA SANT MIQUEL

0,00

26.359,29

26.359,29

45.000,00

71.359,29

161

60910

REHABILITACIO
AIGUA MOJA

0,00

25.954,64

25.954,64

45.000,00

70.954,64

1621

22799

MANCOMUNITAT
QUOTA MANTENIMENT
DEIXALLERIA

62.000,00

0,00

62.000,00

63.000,00

125.000,00

933

63202

OBRES DE REFORMA
AJUNTAMENT

0,00

623.201,06

623.201,06

230.000,00

853.201,06

340

48020

SUBVENCIÓ
CENTRE
EXCURSIONISTA
PENEDÈS

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

432

48021

SUBVENCIO
"ASSOCIACIÓ
CAMÍ
RAMADER DE MARINA"

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

170

46300

A MANCOMUNITAT SERVEIS D' EDUCACIÓ
AMBIENTAL

0,00

0,00

0,00

1.426,26

1.426,26

133

62901

MATERIAL
SENYALITZACIÓ

0,00

0,00

0,00

1.597,20

1.597,20

201/-2INVER-6

432

63100

SENYALITZACIÓ
BARRAQUES

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2020-2INVER-10

232

48020

SUBVENCIÓ
FONS
CATALÀ COOPERACIO

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

1532

62500

TANCAMENT
CONTENIDORS
CASTELL

0,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

340

20500

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

342

21000

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

170

22698

PROJECTE
MUNTANYETA - JARDÍ
BOTÀNIC

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

338

48020

SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ
DE
PROPIETARIS DE CAN
TRABAL

0,00

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

165

22707

ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS - ENLLUMENAT

0,00

0,00

0,00

16.000,00

16.000,00

170

22707

ESTUDIS
TÈCNICS
AMBIENT

0,00

0,00

0,00

18.000,00

18.000,00

1532

61901

PLA
ACCESSIBILITAT
SANT PERE - 1A FASE

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

2020-2INVER-12

1532

61902

PLA
ACCESSIBILITAT
SANT MIQUEL - 2A FASE

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

2020-2INVER-13

920

62600

EQUIPS
INFORMACIÓ

0,00

0,00

0,00

34.182,50

34.182,50

2020-2INVER-14

459

76200

CONVENI AJUNTAMENT
DE
VILAFRANCA
"CARRIL BICI"

0,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

2020-2INVER-15

342

60000

COMPRA
CAMP
DE
FUTBOL SANT PERE

0,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

2020-2INVER-16

933

76500

CONVENI
CCAP
TERCERA FASE TORRE
DE MOJA

0,00

0,00

0,00

187.791,44

187.791,44

2020-2INVER-17

1532

63101

CARRER
MOSSÈN
MANEL CRESPO

0,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

2020-2INVER-18

I

I

D'
I

TREBALLS

POU

RUTA

ZONA

LLOGUER
CARPA
CAMPIONAT
DE
CATALUNYA
CURSES
ORIENTACIÓ
REPARACIÓ
I
MANTENIMENT GRADES
CAMP FUTBOL SANT
PERE

I

TREBALLS
MEDI

PROCÉS
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1532

61905

ASFALTAT
EIX
ROSSEND MONTANÉ

0,00

0,00

0,00

637.500,00

2020-2INVER-19

165

62303

ENLLUMENAT PUBLIC

0,00

132.394,16

132.394,16

-100.000,00

32.394,16

2016-2INVER-1

1532

61903

PLA
ACCESSIBILITAT
MOJA - 1A FASE

80.000,00

0,00

80.000,00

-40.000,00

40.000,00

2020-2INVER-3

136

21000

MANTENIMENT I NETEJA
DE PARCEL·LES

15.000,00

0,00

15.000,00

-15.000,00

0,00

338

22699

DESPESES
DIVERSES
FESTES MAJORS

36.000,00

0,00

36.000,00

-12.500,00

23.500,00

432

22799

VISITES GUIADES

600,00

0,00

600,00

-600,00

0,00

1.292.918,46

807.984,96

2.100.903,42

-168.100,00

3.921.328,18

637.500,00

561.627,36

1.426.897,40

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. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Recursos, presenta la
proposta i la sotmet a debat.

La portaveu d’ERC, la Sra. Fina Mascaró Bujaldón, observa que, probablement per error
en l’Excel, les columnes 1a i 3a no sumen correctament i s’acorda que el departament
d’Intervenció revisarà la proposta.

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

D’acord amb l’article 97.5 del ROF, s’ha realitzat l’esmena indicada i s’ha rectificat en
l’acord corresponent i en la proposta de la present acta.
D’altra banda, cadascun dels regidors de l’equip de govern van responent a les preguntes
i observacions realitzades pels grups municipals de l’oposició, en relació a les
modificacions pressupostàries en funció de les matèries que tenen atribuïdes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a votar la proposta:
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 d’“ERC”, els dos vots en contra
de les regidores de “Junts per Olèrdola” i l’abstenció del regidor de “PSC-UNITS CP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
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Es passa a tractar el següent punt dictaminat de l’ordre del dia:
2.2.- ÀMBIT DE RECURSOS. EXPEDIENT X20200000313. APROVACIÓ DE
L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS
(AGINEEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Antecedents de fet
1. El Ple de la Corporació en sessió de data 25 març de 2003 aprova l’encomana de
gestió a favor de la Diputació de Barcelona de la gestió informatitzada de la nòmina
dels empleats de l’Ajuntament d’Olèrdola formalitzat pels respectius representats,
mitjançant conveni –tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina
dels empleats dels ens locals (AGINEEL), el 16 de juny de 2003.
2. El 30 de gener de 2020 el Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de
Barcelona aprova el conveni – Tipus per a la formalització dels convenis entre
cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovi l’Assumpció de la
Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per
l’actualització de l’encomana de gestió a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades; Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de els seves
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de
4.5.2016)., i adequar-lo a la multiplataforma SILTRA, sistema de liquidació directa de
les cotitzacions a la Seguretat Social, que des del maig de 2015 és obligat compliment
segons normativa vigent per a totes les organitzacions.
3. Davant la necessitat de procedir a l’actualització de l’esmentat conveni, d’acord amb
els criteris de la gestió d’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels
empleats dels ens locals, aprovat per la Diputació.
4. El 14 d’abril 2020 el Secretari informa favorablement l’aprovació de l’encomana de
gestió en favor de la Diputació de Barcelona i dels conveni a formalitzar d’acord amb
el conveni –tipus aprovat per la Diputació, en tant que resulta més sostenible i eficient.

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

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (arts. 31 i
36) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11 i art. 48.9, pel
que fa a l’exclusió de les encomandes de gestió de l’aplicació de les normes del
Capítol VI d’aquesta Llei, relatiu als convenis)
2. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (per acrònim, LOPDGDD).
3. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a
la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (per acrònim, RGPD).
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4. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern (art. 14) Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (art. 309).
5. L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de gestió realitzades per altres
administracions requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, per tant, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació
d’aquest Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la Nòmina
dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.
6. L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Per tot l’exposat, el Ple adopta els següents
ACORDS:
Primer: Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus amb la Diputació de Barcelona per fer
efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada de la nòmina dels
empleats dels ens locals (AGINEEL), d’acord amb el text del conveni –tipus publicat al
BOPB de 7 de febrer de 2020, i que s’annexa en el present acord.
Segon: Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona en virtut de l’acord
d’encomana de gestió informatitzada de la nòmina de conformitat amb el Conveni –Tipus
aprovat al 2003.
ANNEX
CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA
NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.

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

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <nom i cognoms>, <càrrec> de la
Diputació de Barcelona, assistit pel <nom i cognoms>, Secretària General/Secretaria
delegada.
<ENS LOCAL>, representat per l’Il·lm./a. Sr/a. <nom i cognoms>, <càrrec>, assistit pel
Sr/a. <nom i cognoms>, Secretari de l’Ens Local.
ACTUEN
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de <acte>.
El representant de l’<ens local>, per virtut de <acte>
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Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte
EXPOSEN
I. ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE
Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals destaca de
manera transcendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. Al llarg dels últims
anys s’han succeït canvis diversos en aquest àmbit, tant des de la vessant formal com en
el del conjunt de tècniques i instruments que s’utilitzen per optimitzar aquest tipus de
gestió, requerint de les organitzacions un constant i creixent esforç d'adequació tant
tècnic com tecnològic.
La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a què es troben subjectes algunes
de les entitats locals de la província de Barcelona, va decidir en el seu dia, posar en
marxa la iniciativa de facilitar assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina
dels empleats dels ens locals amb els que es produeixi el preceptiu acord de
col·laboració, en el marc de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local i per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya (actualment Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
En relació amb l'activitat d'assistència per a la confecció de la nòmina dels empleats dels
ens locals també resulten d’aplicació les disposicions següents:
-

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (per acrònim, LOPDGDD).

-

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament
de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (per
acrònim, RGPD).
Pel que fa a la publicitat dels convenis:
AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública
i bon govern (art. 14)
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (art. 309).

II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA
CONFECCIÓ DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la
funció de l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens
Locals (per acrònim, l’AGINEEL) és l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 11 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. D’acord amb aquest article,
l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter
material o tècnic de la competència d’una entitat local que s’encomana a una altra
Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin
els mitjans idonis per al seu exercici.
17
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III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME
Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se
subscriuran entre cadascun dels ens locals que aprovin l’encomanda de gestió de
l’AGINEEL i la Diputació de Barcelona.
Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de
regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció.
IV. DESTINATARIS DEL SERVEI I DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ
1. Podran sol·licitar el servei de l’AGINEEL aquells ens locals amb població fins a 5.000
habitants sempre que la xifra de volum mensual de rebuts de salari del personal amb
retribució no resulti superior a 50 en termes de mitjana anual respecte els 12 mesos
anteriors al de la sol·licitud, requisit aquest que també s’aplica a les seves
personificacions instrumentals.
2. Excepcionalment també podran sol·licitar el servei els consorcis, les mancomunitats i
les agrupacions de municipis amb plantilles inferiors a 50 empleats i sempre i quan els
seus integrants compleixin els requisits de població i plantilla descrits a l’apartat 1.
3. Transitòriament, podran ser destinataris del servei, aquells ens locals que actualment
no compleixen els requisits del punt 1 d’aquest apartat IV i que fins a l’aprovació d’aquest
conveni han estat usuaris del servei en virtut dels anteriors convenis dels anys 2003 o
2010. Per aquests ens es garanteix la prestació del servei fins que la Diputació de
Barcelona disposi dels recursos tecnològics i funcionals que permetin la continuïtat del
servei per a la gestió de la nòmina mitjançant altres formes de col·laboració alternatives.
V. TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.
Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents:
1. Per part de la Diputació:

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

a) Aprovació de l’actualització de les obligacions, que es concreten en l’assumpció
de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (per
acrònim, AGINEEL), mitjançant l’aprovació del nou Conveni- Tipus.
b) Notificació als ens locals que ja tenen encomanada la gestió mitjançant els
convenis anteriors.
c) Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a coneixement
general.
d) Respecte de les noves sol·licituds, comprovació de l’acompliment dels requisits de
població, nombre d’empleats en nòmina i també de la resta de circumstàncies que
acreditin la insuficiència econòmica o de gestió per part de l’ens que ho sol·licita.
Aquesta comprovació es concretarà en l’emissió d’un Informe de Viabilitat.
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2. Per part dels ens que tenen encomanada la gestió informatitzada de la nòmina
dels seus empleats, tant sigui de conformitat amb el Conveni-tipus de 2003 o amb
el Conveni-tipus de 2010:
a) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-tipus aprovat per la Diputació, en un termini
màxim de 3 mesos a comptar des de la notificació de l’aprovació del nou conveni per part
de la Diputació. En cas de no complir amb aquest termini la Diputació prendrà les
mesures pertinents encaminades a l’extinció de l’anterior conveni.
b) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació.
3. Per part dels ens locals que vulguin encomanar la gestió informatitzada de la
nòmina dels empleats dels ens locals (per acrònim, AGINEEL):
a) Presentació de sol·licitud pels mitjans habilitats per la Diputació.
b) En cas d’obtenir Informe de Viabilitat favorable, aprovació de l’encomanda de gestió en
favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Convenitipus aprovat per la Diputació.
c) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació.
4. Actuacions posteriors:
a) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’ens local que encomana.
b) La Diputació trametrà el conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya.
c) Designació de l’interlocutor operatiu i del suplent, que hauran de ser formats i que
tindran els drets i accessos corresponents per dur a terme les obligacions que
corresponen a l’ens.

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

Atès que per l’<ens local> s’ha donat compliment als tràmits necessaris, les
administracions que intervenen formalitzen aquest conveni d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE.
1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona
de la confecció de la nòmina dels empleats de l’<ens local>. i de les activitats
complementàries o derivades que expressament es detallin a la clàusula quarta
d'aquest conveni.
2. L’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats municipals locals
(per acrònim, AGINEEL)) es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en
favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens Local titular de la competència.
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Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ.
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGINEEL són les següents:
a) Insuficient capacitat econòmica, tècnica o de gestió de l’Ens Local per mantenir una
gestió eficaç de la nòmina dels empleats de forma automatitzada, en un àmbit marcat per
una constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió.
b) Mancança dels mitjans tecnològics idonis per a la gestió informatitzada de la nòmina
dels empleats municipals i dels productes directament vinculats (afiliació, cotització,
contractació i tributació)
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material,
tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió informatitzada de la
nòmina dels empleats municipals.
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici.
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens Local
que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o en els quals
s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les dades de base
necessàries per a la gestió i confecció de la nòmina dels empleats de l’Ens Local.
4. L'Ens Local lliurarà a la Diputació de Barcelona el conjunt de dades que es considerin
necessàries dels empleats sobre els que es desenvoluparà la gestió encomanada, la qual
cosa determinarà que la Diputació de Barcelona es constitueixi, per virtut d'aquest
conveni, en Encarregada del Tractament.

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

5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades
personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens Local, Responsable del
Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altra finalitat, tot això de conformitat
amb les previsions del Reglament europeu 2016/679, de 27d’abril, general de protecció
de dades (RGPDD), la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i de
garantia del drets digitals (LOPDGDD), el Pla d’adequació a l’Ens i les determinacions
que seguidament es detallen.
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les
activitats següents:
a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.
b) Centralització d’una base de dades.
c) Conservació de les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens Local com
les derivades o generades per la gestió encomanada.
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d) Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de documents
impresos, la mecanització de dades o altres), mitjançant l’accés telemàtic dels ens locals,
subordinades en tot cas al nivell d’implementació de la tecnologia disponible i a la
concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable.
e) Publicació de la referència dels convenis formalitzats amb els ens locals que li han
encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província.
f) En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis
d’informació digital amb altres administracions públiques o entitats privades que derivin
de la gestió de la nòmina dels empleats de l'Ens Local.
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ.
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures
necessàries per garantir la seguretat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència en les
comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres administracions
públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que pugui efectuar
el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions incloses al
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de
seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” (ENS).

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

2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:
• Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
• Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
• Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema
• Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de
seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens Local.
• Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d’incident físic o tècnic.
• Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona
que utilitzi els sistemes informàtics de gestió de la nòmina dels empleats municipals.
• Garantia a l’Ens Local que la Diputació de Barcelona, com a encarregada del
tractament, adoptarà les mesures de seguretat que procedeixin en compliment d’allò fixat
per l’ENS, aplicables a les categories especials de dades personals que es tractin.
• Verificar, avaluar i valorar , de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
• Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PSEUDONIMITZADES AMB FINALITATS
ESTADÍSTIQUES.
En compliment de l’article 89 del RGPD amb la pseudonimització de les dades, la
Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les dades
anonimitzades obtingudes mitjançant procediment de dissociació.
Setena.- INCIDÈNCIA DE LA LEGISLACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL.
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7.1. OBLIGACIONS GENERALS:
a) Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
de garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran
informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de
formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el
que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local, en
tant que Responsable del tractament, que encomana l’exercici de les competències i el
compliment de les obligacions assenyalades a l’RGPD, a l’LOPDGDD,.
d) La Diputació de Barcelona actuarà com a Encarregada del tractament i seguirà les
obligacions establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 de l’RGPD i el 33 de
l’LOPDGDD i l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el
compliment de les obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de
coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens
Local que encomana.
e) Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències de dades
personals del personal de l’Ens local que la Diputació efectuï per la correcta realització de
les tasques encomanades, com per exemple a l’AOC, a l’Agència Estatal de Gestió
Tributària, a la Tresoreria de la Seguretat Social i a les Entitats Bancàries i Caixes, es
consideraran actuacions materials, tècniques o de serveis que es realitzen per compte de
l’Ens local que encomana.

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

Per a realitzar aquestes comunicacions la Diputació ha d’identificar, prèviament i per
escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, la finalitat, si existeix obligació
legal, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la
comunicació
f) Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni cedirà
dades personals dels treballadors de l’Ens local, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ens
local que encomana, sense perjudici de les transferències que per exigència legal estigui
obligat a comunicar.
Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de
l’Ens local que encomana.
g) El tractament que realitzarà la Diputació consistirà en:
X Acarament
X Conservació

X Interconnexió
X Limitació
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X Consulta
X Comunicació
x Comunicació per transmissió
X Destrucció
Difusió
X Extracció
X Altres: Còpies de seguretat i
procediment de recuperació de dades..

X Modificació
X Organització
Recollida
X Registre
X Supressió
Utilització

h) Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni,
l’Ens local, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, encarregada
del tractament, les dades personals de les persones al seu servei (personal laboral,
funcionari, directiu, càrrecs de confiança,...) així com les necessàries per a la seva
correcta gestió:

Nom i cognoms, adreça postal, numero de document d’identificació
Número identificatiu d’empleat de l’Ens local.
Número de compte corrent de l’entitat bancària de tot el personal
Numero de la Seguretat Social i dades de cotització
Categoria, grau personal, grup titulació, nivell del complement de destinació del lloc de
treball
Historial serveis prestats a l’administració pública (antiguitat)
Aportacions a Pla de pensions
Quotes d’afiliació a sindicats.
Dades familiars (estat civil, nombre de fills...)
Dades de salut (discapacitat, IT...)
7.2. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL
TRACTAMENT:

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

a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la
finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a
finalitats pròpies.
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol
altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres,
informarà immediatament el responsable.
c) La Diputació portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de
tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:
i. El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del representant del
responsable o de l’encarregada i del delegat de protecció de dades.
ii. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
iii. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives
a:
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La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del
tractament.

d) L'encarregada pot comunicar les dades a altres encarregades del tractament del
mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar
les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir
a la comunicació.
e) Si l'encarregada ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest
dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que tractin les
dades del personal de l’Ens encarregat, mantindrà el deure de confidencialitat respecte
de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest
encàrrec, de manera indefinida.
g) La Diputació garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals es
comprometen a complir les mesures de seguretat corresponents, a les quals informarà
convenientment.
h) La Diputació mantindrà a disposició de l’Ens local responsable la documentació que
acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
i) La Diputació garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades
personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

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

j) Assistirà el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició i limitació del tractament, davant la Diputació de Barcelona, encarregada del
tractament, aquesta ho comunicarà a l'adreça de correu electrònic del Delegat de
Protecció de dades de l’Ens local de referència. La comunicació es farà de forma
immediata, i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la
sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per
resoldre la sol·licitud.
k) Notificacions de violacions de seguretat de les dades
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La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la
persona Delegada de protecció de dades de l’Ens local encomanant, de les violacions de
la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement,
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i
les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un altre
punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar
els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui,
la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
l) La Diputació donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions
d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
m) Donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.

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

n) Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
o) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades
(DPD) delegatprotecdades@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat derivada
del present conveni. Sent el canal preferent per a la comunicació amb els DPD dels ens
locals.
p) La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i,
si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica a la
clàusula onzena sobre extinció del conveni.
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics
utilitzats per l'encarregada.
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No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
La Diputació de Barcelona se sotmetrà a les auditories que sobre l’objecte d’aquest
conveni dugui a terme l’Ens Local, directament o a través d’un tercer a qui li ho
encarregui, col·laborant en tot allò que sigui precís per tal de comprovar l’aplicació de les
mesures de seguretat exigibles a les dades tractades de nivell mig o alt.
q) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament,
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i
de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
7.3. OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA, RESPONSABLE DEL
TRACTAMENT:
Correspon a l’ens local que encomana, responsable del tractament:
a) L’Ens Local que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme
les actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit
d’activitats en què consisteix l’encomanda de gestió.
b) Així mateix, l’Ens Local que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació
que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa, com a conseqüència dels
sistemes informàtics utilitzats o dels processos de treball i metodologia que es defineixin
de forma específica per dur a terme la prestació del servei i de les instruccions
aprovades.
c) Facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les dades.
d) Lliurar a la Diputació les dades necessàries per a la correcta realització de
l’encomanda, a les quals es refereix de manera no exhaustiva la clàusula 7.1.h),
Identificació de la informació afectada, d’aquest document.
e) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions
de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que pertoqui.

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

f) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
g) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi l’RGPD.
h) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
i) Autoritzar a la Diputació:
i. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
ii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal,
inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control
del responsable del tractament.
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iii. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament
es vegi en l’obligació d’executar.
j) Correspondrà a l’Ens local comunicar en el menor temps possible als interessats les
violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt
risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.k), en cas de violació de seguretat, la Diputació de
Barcelona facilitarà la informació necessària.
Vuitena. SUBCONTRACTACIÓ
Mitjançant el present conveni, s’autoritza a la Diputació de Barcelona a subcontractar les
prestacions o actuacions vinculades o derivades del present conveni amb l’empresa que
resulti adjudicatària del corresponent procediment aplicable de conformitat amb la
normativa de contractació del sector públic.
Un cop adjudicat el servei, la Diputació de Barcelona comunicarà per escrit a l’ens local
que encomana, responsable del tractament, identificant de forma clara i inequívoca
l’empresa subcontractista, les seves dades de contacte i les prestacions concretes
contractades. En cas de disconformitat, el responsable podrà instar la resolució del
conveni.
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregada
del tractament i les instruccions que dicti el responsable. La Diputació inclourà en el
contracte les clàusules corresponents, de forma que el nou encarregat quedi subjecte a
les mateixes condicions i amb els mateixos requisits formals que ella, en tot allò, relatiu a
l’adequat tractament de dades personals i a la garantia de les persones afectades.
Novena.- FINANÇAMENT.
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de la
plantilla de l’Ens Local que encomana.

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

Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI.
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es
preveu de vigència indefinida.
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que,
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ens que encomana en
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan
substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI.
1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatitzada de la nòmina
dels empleats encomanada a la Diputació en qualsevol moment per la simple
manifestació de la seva voluntat, a través de la notificació de l’acord, resolució o del
Decret d’Alcaldia en el qual es faci constar, com a mínim, la data a partir de la qual es vol
prescindir del servei de nòmina.
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2. La Diputació de Barcelona podrà denunciar el conveni AGINEEL i demanar la seva
extinció en els següents casos:
a. Quan, després d’haver rebut l’assessorament preceptiu per part de la Diputació de
Barcelona, l’Ens Local faci encàrrecs de gestió en matèria de recursos humans o doni
ordres de treball en el marc de la present encomana de gestió a la Diputació de
Barcelona que siguin irregulars i/o contràries a l’ordenament jurídic. La Diputació de
Barcelona queda exonerada de qualsevol responsabilitat sobre els encàrrecs contraris a
l’ordenament jurídic vigent que qualsevol ens locals subjecte a aquest conveni apliqui.
b. Quan l’ens local no donés acompliment a les obligacions que li corresponen en els
termes previstos a la clàusula 7.3.
c. Quan de les activitats de seguiment realitzades per la Diputació de Barcelona en
relació al compliment dels requisis per a ser destinatari del servei i als indicadors de
control d’incidències i de gestió establerts en el decurs de la prestació del servei en resulti
un Informe de Viabilitat desfavorable.
d. De conformitat amb el que preveu l’apartat IV. 2 b), relatiu a transitorietat del servei per
a determinats ens, quan la Diputació de Barcelona disposi dels recursos tecnològics i
funcionals que permetin establir altres formes de col·laboració diferents de l’encomanda
de gestió que els garanteixi la continuïtat de la gestió de la nòmina.
e. En concordança amb la clàusula desena, punt segon, quan per causes alienes a la
voluntat de les parts, es produeixin canvis normatius, estructurals i organitzatius, tant de
la Diputació de Barcelona com de l’ens local que dificultin o impedeixin l’execució de
l’encomanda de gestió.

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

3. Un cop demanada l’extinció del conveni per part de la Diputació en base al apartats del
punt 2 anterior, s’establirà el procediment d’acompanyament en la finalització de la
prestació del servei que resulti més adient en cada cas, orientat a l’autogestió o a
l’externalització, a càrrec de l’ens al qual se li extingeix el conveni.
4. L’extinció del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi i, en conseqüència, la
Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l’Ens Local la totalitat de les dades, els
documents i altres suports que en continguin amb la major celeritat possible i en un
format d’ús corrent. Un cop materialitzada l'acció esmentada, la Diputació de Barcelona
procedirà a l'eliminació física segura dels registres existents a la Base de Dades, de la
qual cosa s'expedirà la corresponent acreditació. A partir d'aquest moment la Diputació
de Barcelona quedarà desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui fer
l'Ens Local o un tercer com a encarregat del tractament.
Com a prova de conformitat amb el contingut i obligacions d’aquest conveni AGINEEL,
les parts la signen electrònicament.”
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
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Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Recursos, presenta la
proposta i la sotmet a debat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació.
S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots a favor 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 “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt dictaminat de l’ordre del dia:
2.3.- EXPEDIENT X2020000251. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE
L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE LA CORPORACIÓ REFERITS A 31 DE
DESEMBRE DE 2019.
Antecedents de fet
1.- El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2014, va
aprovar l’ inventari de béns municipals, referit a data 31 de desembre de 2013.

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

2.- Formulada la liquidació del pressupost 2019, es comprova tant l’ inventari comptable,
com l’ inventari de béns.
3.- El secretari i la interventora emeten informe conjunt amb número 060/2020, favorable
a l’ aprovació de la modificació de l’ inventari amb efectes de la data 31 de desembre de
2019.
Fonaments de dret
1. L’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix
l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors
mobiliaris.
2. L’article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, es reitera en l’obligació de les
entitats locals a formar inventari valorat de tots els béns i drets que els hi pertanyen.
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3. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels
ens locals, regula l’inventari en els articles 100 a 118, detallant l’estructura i
composició dels llibres d’inventari.
4. L’article 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques estableix l’obligació de les Administracions Públiques de formar inventari.
5. El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord en virtut
de l’article 105.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari administratiu de béns i drets de l’Ajuntament
d’Olèrdola referit a data 31 de desembre de 2019, amb les dades en detall que consten a
l’expedient i amb el següent resum per epígrafs:

LLIBRE A: BÉNS, DRES I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL
Béns de domini públic. Ús Públic. Parcs i
Jardins
Béns de domini públic. Ús Públic. Places i
vials urbans
Béns de domini públic. Ús Públic. Vials no
urbans
Béns de domini públic. Ús Públic. Altres béns
d'ús públic
Béns de domini públic. Servei Públic.
Immobles

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.A
A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.B
A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.C
A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D

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

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.A

Valor comptable
31-12-2018

Valor comptable
31-12-2019

Diferències
2019-2018

61.089,33

33.876,91

-27.212,42

260.706,74

636.353,11

375.646,37

187.175,25

222.278,14

35.102,89

170.946,80

146.356,43

-24.590,37

7.662.448,05

7.684.538,74

22.090,69

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.B

Drets reals.

20.374,33

18.093,85

-2.280,48

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C

Béns de domini públic. Servei Públic. Mobles (
Equips informàtics. Vehicles. Maquinària,
instal·lacions i utillatge. Altres béns mobles)

2.687.283,71

2.504.960,58

-182.323,13

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.D

Béns de domini públic. Servei Públic. Drets de
propietat immaterial

20.278,96

14.961,02

-5.317,94

A III.1 IMMOBLES

Béns patrimonials. Immobles

704.008,40

689.252,48

-14.755,92

A III.3 MOBLES

Béns patrimonials. Mobles.

62.234,26

43.343,26

-18.891,00

A III.4 DRETS DE PROPIETAT
IMMATERIAL

Béns patrimonials. Drets de propietat
immaterial (propietat intel·lectual, propietat
industrial, propietat comercial)

13.825,29

11.035,78

-2.789,51

A III.6 CRÈDITS I DRETS DE
CARACTER PERSONAL

Béns patrimonials. Crèdits i drets de caràcter
personal

0

0

0,00

LLIBRE B: AFECTES AL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL
B III.1 IMMOBLES

Béns immobles afectes al patrimoni municipal
del sòl

783.250,33

783.250,33

0,00

C III.3 MOBLES AFECTES AL
PATRIMONI
HISTÒRICOARTÍSTIC

Béns mobles afectes al patrimoni històric artístic

5.000,00

5.000,00

0,00

I00101
BÉNS
INVENTARIABLES

Béns que estan a inventari però no són
inventariables* amb amortització
12.638.621,45

12.793.300,63

154.679,18

NO

El detall de la diferència resultant és el següent:
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DIFERÈNCIES INVENTARI 2019-2018 (VALOR COMPTABLE)

154.679,18

ALTES ANUALITAT 2019 (+)
BAIXES ANUALITAT 2019 (-)
DIFERÈNCIA ALTES - BAIXES
DOTACIÓ AMORTITZACIÓ ANUALITAT 2019
TOTAL DIFERÈNCIA - AMORITZACIONS

871.247,08
-2.281,39
868.965,69
-714.286,51
154.679,18

Segon.- Aprovar l’inventari comptable de l’Ajuntament d’Olèrdola referit a data 31 de
desembre de 2019.

BALANÇ 31-12-2019

COMPTES

Import
ALTES

Import
BAIXES

DOTACIÓ
AMORTITZACIÓ
EXERCICI
ACTUAL

DOTACIÓ
AMORTITZACIÓ
EXERCICI
ACTUAL
DE
LES BAIXES

DOTACIÓ
AMORTITZACIÓ
ACUMULADA

BALANÇ
2019

0,00

0,00

4.725,37

0,00

22.778,44

24.475,47

0,00

0,00

3.382,08

0,00

39.684,33

1.521,33

0,00

0,00

2.280,48

0,00

8.260,80

18.093,85

0,00

0,00

10.387,93

0,00

70.723,57

44.090,65

0,00
171.184,68
494.661,93

0,00
0,00
0,00

0,00
163.849,91
135.715,46

0,00
0,00
0,00

0,00
2.121.678,54
2.707.340,62

2.575.842,03
5.797.949,19
1.038.864,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

2.523,76

0,00

7.527,10

0,00

113.733,78

2.548.303,84

159.014,50

0,00

294.254,82

0,00

3.309.632,06

0,00

19.226,26

0,00

51.337,04

0,00

375.974,84

0,00

20.182,67

0,00

8.656,77

0,00

91.129,38

0,00

0,00

0,00

30.797,61

0,00

137.748,10

0,00

4.453,28

8.441,56

11.759,87

1.093,02

110.568,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783.250,33

871.247,08

8.441,56

703.898,58

1.093,02

8.967.806,29

12.749.209,98

871.247,08

8.441,56

714.286,51

1.093,02

9.038.529,86

12.793.300,63

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

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

2030 PROPIETAT INDUSTRIAL I
INTEL·LECTUAL
2060
APLICACIONS
INFORMÀTIQUES
2070 INV S/ACTIUS EN RÈGIM
ARRENDAMENT O CEDITS
TOTAL
IMMOBILITZAT
INTANGIBLE
IMMOBILITZAT MATERIAL
2100 TERRENYS
2110 CONSTRUCCIONS
2120 INFRAESTRUCTURES
2130 BÉNS DEL PATRIMONI
HISTÒRIC
2140 MAQUINÀRIA I UTILLATGE
2150
INSTAL·LACIONS
TÈCNIQUES I ALTRES
2160 MOBILIARI
2170
EQUIPSPROCESSOS
INFORMACIÓ
2180 ELEMENTS DE TRANSPORT
2190 UN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
2400 PATRIMONI PÚBLIC DEL
SÒL
TOTAL
IMMOBILITZAT
MATERIAL
SUMES
AMORTITZACIONS
SUMES amb AMORTITZACIONS
inventari
OBRA
EN
CURS
NO
INVENTARIAT

SUMA AMB AMORTITZACIONS

12.793.300,63

OBRA EN CURS - NO INVENTARIAT

0,00

TOTAL INVENTARI COMPTABLE 31-12-2019

12.793.300,63

31

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000005-2020

Codi Segur de Verificació: 834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7005060
Data d'impressió: 05/03/2021 08:42:11
Pàgina 32 de 67

SIGNATURES

Ì834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224aQÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

L’ amortització acumulada de l’ anualitat 2019 és per import de 9.039.622,88€, en els quals hi ha
inclosa l’ amortització anual per import de 9.038.529.86 minorant-se per l’ import de l’ amortització
acumulada dels béns donats de baixa en l’ exercici per import de 1.093,02. En resum:
AMORTITZACIONS ACUMULADES 2019
AMORITZACIONS ACUMULADES 2018
DIFERÈNCIA

9.038.529,86
-8.325.336,37
713.193,49

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ ANUALITAT 2019
FONS AMORTITZACIÓ BÉNS DONATS DE BAIXA

714.286,51
-1.093,02
713.193,49

El total reflectit en el balanç a data 31 de desembre de 2019 és de 12.793.300,63 euros.
El total reflectit en el valor comptable de l’ inventari és de 12.793.300,63 euros.

RESULTAT BALANÇ VALOR COMPTABLE
12.793.300,63
RESULTAT INVENTARI VALOR COMPTABLE 12.793.300,63
DIFERÈNCIES
0,00
En el tancament de l’ inventari a data 31 de desembre de 2019, no s’ ha donat de baixa cap bé.

BÉNS CATALOGATS COM A
NO INVENTARIABLES

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

En el compte de classificació I00101 en el qual es relacionen els béns que estan inventariats, però
que per la seva naturalesa o vida útil no s’ haurien d’ inventariar són els següents:

DETALL DEL BÉ

IMPORT DONAT DE BAIXA

BOMBA ACS CEIP CIRCELL

592,33

SMARTPHONES

2.125,97

DOS TERMIINALS RESCAT

1.451,97

17 BASTONS DE MARXA NÒRDICA

560,94

2 SMARTPHONES

1.197,90

MATERIAL PC

231,06

VARIS EDIFICI CORREUS

2.281,39

IMPORT TOTAL BAIXES

8.441,56

Tercer.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Recursos, presenta la
proposta i la sotmet a debat.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots a favor 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 “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt dictaminat de l’ordre del dia:
2.4.EXPEDIENT
X20180001690.
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A LES QUOTES
DE MANTENIMENT DE LES DEIXALLERIES ANUALITATS 2018 I 2019.
Antecedents de fet
1.- L’ Ajuntament d’ Olèrdola està adherit al servei mancomunat de gestió i explotació de
les deixalleries que donen servei al municipi: Vilafranca del Penedès, Sant Pere Molanta i
Daltmar.
2.- La Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf és l’ ens que gestiona les deixalleries
i anualment presenta un pressupost amb el cost que aquestes tindran pel seu
manteniment i explotació. A aquests efectes, de forma mensual expedeix un certificat en
el que detalla els costos que se n’han derivat que van en funció de les tones de deixalles
tractades.
3.- Examinades les dades que consten en els certificats aportats corresponent a les
anualitats 2018 i 2019, conforme s’ ha prestat el servei i el cost que aquest ha suposat, s’
observa que hi ha un considerable increment de les quotes a satisfer en referència a la
previsió inicialment pressupostada, tant per l’ any 2018 com per l’ any 2019.

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

Anualitat 2018; import total liquidació definitiva pendent de pagament: 21.530,77 euros.
Anualitat 2019; import total liquidació definitiva pendent de pagament: 37.528,38 euros
4.- En data 12 de març de 2020, la Tècnica de Medi Ambient de la Corporació va emetre
dos informes, un per a cada anualitat i en ell es reflecteixen les incidències que han
causat aquest increment i conclou en què cal abonar aquests increments posat que
efectivament el servei s’ ha prestat.
5.- Intervenció emet informe favorable número 083/2020 sobre la tramitació de l’
expedient extrajudicial de crèdits per a liquidar les quotes pendents a la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès Garraf.
Paral·lelament, caldrà tramitar la modificació de pressupost corresponent per tal de dotar
de suficient i adequada consignació pressupostària segons la naturalesa de la despesa.
Fonaments de dret
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril.
Per tot l’ exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits d’ exercicis anteriors que es relacionen
a l’ informe de la Tècnica de Medi Ambient:
Anualitat 2018; import total liquidació definitiva pendent de pagament: 21.530,77 euros.
Anualitat 2019; import total liquidació definitiva pendent de pagament: 37.528,38 euros
SEGON.- Tramitar de manera paral·lela un expedient de modificacions de crèdit per
suplementar l’ aplicació pressupostària corresponent 1621-22799, en cas que fos
necessari.
TERCER.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2020, els corresponents crèdits
per un total de 59.059,15 euros amb càrrec a la partida 1621-22799.
QUART.- Aprovar el pagament condicionat a l’ aprovació definitiva de la modificació de
pressupost en cas de tramitar-se.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, l’abstenció de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les regidores de
“Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es passa a tractar el següent punt dictaminat de l’ordre del dia:
2.5.EXPEDIENT
X2020000482.
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A LES QUOTES
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

D’ INICIATIVES DE SERVEIS ECONÒMICS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS
GARRAF.
Antecedents de fet
1.- La Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf gestiona diversos serveis que li
són encarregats pels municipis agrupats en aquest organisme.
2.- L’ Ajuntament d’ Olèrdola s’ ha adherit a la prestació del Servei d’ Iniciatives
Econòmiques (SIE), amb l’ objectiu de donar suport a les polítiques municipals a les
àrees d’ economia i treball, fomentant l’ activitat emprenedora al Penedès i Garraf seguint
les següents línies de treball:









Sensibilització i motivació. Difusió de la cultura emprenedora.
Informació i orientació dels diversos aspectes relacionats amb la creació
d´empreses.
Assessorament i elaboració del Pla d´empresa.
Formació específica per a la creació d´empreses.
Creixement i consolidació empresarial.
Atenció especialitzada a col·lectius de difícil inserció: joves, dones i immigrants.
Programa de Garantia Juvenil.
Ajuts Economia Social.

3.- Cada any, la Mancomunitat presenta el pressupost aprovat amb el detall de les quotes
que li corresponen a cada municipi i aquest servei es va excloure de la tramitació, cosa
que va ser incorrecta posat que la Mancomunitat sí que prestava aquest servei a Olèrdola
segons consta a l’ informe emès per la cap del Servei d’Iniciatives econòmiques de data
31 de març de 2020.
4.- Intervenció emet informe favorable número 095/2020 sobre la tramitació de l’
expedient extrajudicial de crèdits per a liquidar les quotes pendents a la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès Garraf en relació a la prestació del Servei d’ iniciatives
Econòmiques.

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

Paral·lelament, caldrà tramitar la modificació de pressupost corresponent per tal de dotar
de suficient i adequada consignació pressupostària segons la naturalesa de la despesa.
Fonaments de dret
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits d’ exercicis anteriors que es relacionen
a l’ informe de la Intervenció:
N. Operació

Fase Aplicació

220200002369 ADO 2020
46300
220200002370 ADO 2020
46300
220200002371 ADO 2020
46300
220200002373 ADO 2020
46300

Import

Nom terc.

Text lliure

241 3.877,92 MANCOMUNITAT
GARRAF
241 3.345,72 MANCOMUNITAT
GARRAF
241 3.345,71 MANCOMUNITAT
GARRAF
241 3.357,20 MANCOMUNITAT
GARRAF

PENEDES SERVEI
ECONOMIQUES 2016
PENEDES SERVEI
ECONOMIQUES 2017
PENEDES SERVEI
ECONOMIQUES 2018
PENEDES SERVEI
ECONOMIQUES 2019

INICIATIVES
INICIATIVES
INICIATIVES
INICIATIVES

SEGON.- Tramitar de manera paral·lela un expedient de modificacions de crèdit per
suplementar l’ aplicació pressupostària corresponent 241-46300, en cas que fos
necessari.
TERCER.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2020, els corresponents crèdits
amb càrrec a la partida 241-46300.
QUART.- Aprovar el pagament condicionat a l’ aprovació definitiva de la modificació de
pressupost en cas de tramitar-se.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Recursos, presenta la
proposta i la sotmet a debat.

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

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

VOTACIÓ: S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup
municipal “ApO”, l’abstenció de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les
regidores de “Junts per Olèrdola” i l’abstenció del regidor de “PSC-UNITS CP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, l’alcalde suspèn la sessió quan són les 21.31 h i la reprèn quan són les
21.33 h, passant-se 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.- ÀMBIT D’URBANISME I PAISATGE URBÀ. EXPEDIENT X2019001514.
BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DE
LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 118/2019 PER
A LA CONSTRUCCIÓ DEL
CONSULTORI DE MOJA.
36

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000005-2020

Codi Segur de Verificació: 834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7005060
Data d'impressió: 05/03/2021 08:42:11
Pàgina 37 de 67

SIGNATURES

Ì834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224aQÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

Antecedents de fet
1.- L’11 de novembre de 2019, Martí Ballart Torras, en representació del Servei Català de
la Salut, sol·licita llicència urbanística per a realitzar les obres construcció d’un nou
consultori mèdic a Moja. Juntament amb la instància de sol·licitud es presenta projecte
bàsic i executiu de les obres (signat per tècnic competent) i un escrit de petició de
bonificació de l’ICIO i una rebaixa de la tarifa de la taxa de tramitació de la llicència
urbanística, justificant-ho en el fer que és una obra d’especial interès i utilitat del municipi i
un equipament comunitari promogut per una entitat de caràcter públic.
2.- En data 20 de novembre de 2019, l’arquitecta municipal emet informe favorable a la
llicència d’obres i alhora informa sobre la bonificació de l’ICIO i la rebaixa de la taxa
sol·licitada:
“Pel que fa a la sol·licitud de bonificació de l’ICIO i de la taxa urbanística, INFORMO el
següent:
a) Les obres es realitzaran en uns terrenys municipals qualificats com a sistema
d’equipaments públics (terrenys cedits per l’Ajuntament a CATSALUT per a la seva
construcció).
b) Les obres que es realitzaran són per dotar al nucli de Moja d’un nou consultori mèdic, i
per tant, són obres d’especial interès i d’utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials que ho justifiquen.
Per tot això, proposo que el ple aprovi la bonificació del 80% de l’ICIO prevista en l’article
6è de l’ordenança fiscal núm. 5.
Quant a la taxa urbanística, l’ordenança fiscal núm. 31, en l’article 7 (beneficis fiscals), no
preveu cap supòsit de bonificació que s’ajusti a les circumstàncies de la llicència
urbanística sol·licitada.“
3.- Per acord de Junta de Govern Local, en sessió de 2 de desembre de 2019, es va
atorgar llicència urbanística per a realitzar les obres del nou consultori de Moja, amb
l’advertiment que seguidament a la resolució de la sol·licitud de bonificació de l’ICIO,
s’aprovaria la liquidació dels tributs aplicables a la llicència urbanística ja concedida.
4.- Intervenció emet informe favorable número 082/2020, de 2 d’abril de 2020.

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

Fonaments de dret
1.- L’impost de construccions, instal·lacions i obres, és un tribut indirecte, el fet imposable
del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció,
instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l’obtenció de la llicència d’obres o urbanística
corresponent, s’hagin obtingut o no les llicències esmentades, o per a la qual s’exigeixi
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de
la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.
2.- L’art. 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, determina la concessió d’una bonificació de fins al 80 % de la quota
de l’Impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.
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El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data
de presentació de la sol·licitud. En cas que no s’hagi resolt en aquest termini, la
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
3.- Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra
de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.
4.- El procediment es el següent:
A. Incoat l’ expedient a instancia de l’interessat, haurà d’emetre’s informe d’intervenció
per verificar que la bonificació de l’ICIO compleix amb els requisits necessaris per al seu
reconeixement.
B. El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, serà el competent per al resoldre la sol·licitud de
reconeixement de la bonificació de construccions, instal·lacions i obres declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer determinades circumstàncies socials,
culturals històric artístiques o de foment de l’ocupació. L’acord s’ha d’adoptar per
majoria simple dels seus membres, d’acord amb l’establert al mateix art. 6 de l’Ordenança
reguladora de l’ICIO en concordança amb l’establert a l’art. 103.2.a) del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL article 103.2.a) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
C. La resolució de la sol·licitud de reconeixement de la bonificació de l’ICIO es notificarà a
l’interessat.
5.- Tal i com consta en l’informe tècnic s’aprecien circumstàncies de socials que
qualifiquen les obres d’especial interès i utilitat municipal.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents

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

ACORDS:
Primer.- Declarar que concorren circumstàncies socials en les obres de construcció del
nou consultori de Moja, objecte de la llicència urbanística 118/2019, ja que les obres són
d’especial interès i utilitat municipal, pel fet que es realitzen en uns terrenys qualificats
com a sistema d’equipaments que es destinaran a la construcció d’un equipament
comunitari de caràcter sanitari promogut per una entitat de caràcter públic.
Segon.- Aprovar la bonificació de l’ICIO per import de 8.630,18 euros. El càlcul s’ha
efectuat tenint en compte que la base liquidable ascendeix a 331.929,90 euros, si li
apliquem el tipus de gravamen del 3,25%, ens quedaria una quota de 10.787,72 euros,
per tant, si apliquem el 80% de bonificació resulta una quota definitiva de 2.157,54 euros.
Aquesta bonificació es reflectirà en la liquidació de tributs de la llicència 118/2019.
38

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000005-2020

Codi Segur de Verificació: 834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7005060
Data d'impressió: 05/03/2021 08:42:11
Pàgina 39 de 67

SIGNATURES

Ì834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224aQÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

Tercer.- Notificar aquest acord a l’ lnstitut Català de la Salut.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Recursos i Urbanisme,
presenta la proposta dictaminada i la sotmet a debat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup
municipal “ApO”, els dos vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor
de les regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt dictaminat de l’ordre del dia:
3.2.- ÀMBIT D’URBANISME I PAISATGE URBÀ. EXPEDIENT X2020000469.
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 20202025.
Antecedents de fet

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

1.El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals, entre els quals hi ha
el municipi d’Olèrdola, segons la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.
2. El PPI és un document bàsic que conté el conjunt de previsions i mesures que cal
prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i elements del territori,
necessàries per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis
forestals. Aquest pla defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la
prevenció dels incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips
d’extinció. Aquest pla també recull informació sobre els models de combustible, els
equipaments i infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden
provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de realitzar per fer
operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en
defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució.
3. Anualment, la Comissió de Seguiment, formada com a mínim per un representant de
l’Ajuntament d'Olèrdola, un representant de l’ADF Rossend Montané i un representant
adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de
Barcelona, es reuneix i elabora l’annex que concretarà les obres a executar i les
aportacions de despesa per part de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.
4. Les obres s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les Fitxes
Tècniques per a cada tipologia d’obra, que es troben adjuntes al dossier del Pla municipal
de Prevenció d’Incendis Forestals.
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5. Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançat un programa
econòmic anual, per tota la vigència del pla. Aquestes previsions i mesures es presenten
mitjançat fitxes descriptives d’actuacions i inversions, i un mapa de l’àmbit territorial del
municipi per al PPI. L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de
l’actuació amb el codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió.
6. El PPI del municipi d’Olèrdola es va redactat el 31 de desembre de l’any 2000 i es va
fer la primera revisió el 20 d’octubre de 2005. Aquest pla s’ha anat revisant cada 5 anys.
7. En data 23 de març de 2020, amb registre d’entrada E20200001569 la Diputació de
Barcelona ens comunica que el 13 de març de 2020, la Sra. Núria Idàñez, en qualitat de
tècnica adscrita l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari, i redactora de l’actualització del Pla municipal de prevenció
d’incendis forestals (PPI) va lliurar a l’Ajuntament un dossier, un mapa del PPI i la
informació digital corresponent i ens informa que cal aprovar-lo definitivament i trametre’l
al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la seva aprovació.
8. La tècnica de medi natural, en data 15 d’abril de 2020, ha emès informe al Pla de
prevenció d’incendis forestals d’Olèrdola i en proposa la seva aprovació inicial.
Fonaments de dret
1. L’Ajuntament d’Olèrdola té atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció
d’incendis, així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveuen l’art.
40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’art. 25.2.f) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l’art. 66.3.c), d) i
f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’art. 84.2.f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei Orgànica 6/2009, de 19 de juliol.
2.El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord en virtut de
l’establert a l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i a l’art. 52 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.

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

Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)
d’Olèrdola 2020-2025.
Segon. Sotmetre el Pla a un termini d’informació pública, mitjançant la inserció d’anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler electrònic de l’Ajuntament, per un
termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la seva publicació al BOPB, als
efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o suggeriments que es considerin
oportuns, per qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, de 2
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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El Pla es considerarà definitivament aprovat, si en el termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació i/o suggeriment.
Tercer.- Suspendre el termini d’informació pública, d’acord amb la DA3a del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma, modificat pel Reial decret
465/2020, de 17 de març, fins al moment en què perdi vigència aquest Reial Decret i les
seves possible pròrrogues. L’aixecament de la suspensió es produirà de forma
automàtica sense necessitat de cap altre tràmit.
Quart. Trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Pla
municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) d’Olèrdola 2020-2025, un cop aprovat
definitivament per l’Ajuntament, als efectes de la seva aprovació en els termes previstos a
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’ADF Rossend Montané i a l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Mireia Mancera Cañardo, regidora de l’àmbit d’Urbanisme i Paisatge urbà,
presenta la proposta i l’alcalde la sotmet a debat.

La regidora portaveu del grup municipal “ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, demana
esmena en el punt 3.1. del document adjunt, on diu que no hi ha ràdio local, i sí que n’hi
ha.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 a favor dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, els dos vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PART DE CONTROL 4.0.- DACIONS A COMPTE
4.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA: DES DEL 2020DECR000038
FINS EL 2020DECR0000208.

Els membres del Ple en resten assabentats.
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4.2.- EXPEDIENT X2020000249. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚMERO
2020DECR0000125 D’ APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’
ANUALITAT 2019.
EXPEDIENT: X2020000249
ASSUMPTE: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ ANUALITAT 2019
Antecedents:
1.- Formada la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
2.- Intervenció ha emès els informes números 058/2020 i 059/2020 relatius a la liquidació
del pressupost de l’ anualitat 2019.
Fonaments de dret:
1.- En compliment del que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL ), en concordança a l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la liquidació corresponent al pressupost de l’exercici 2019 de
l’Ajuntament d’Olèrdola, d’acord amb el resum que tot seguit es detalla:

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2019
a) Drets reconeguts

5.583.627,48 €

b) Obligacions reconegudes netes

4.546.654,24 €

c) Resultat pressupostari ( a-b)

1.036.973,24 €

d) Desviacions negatives de finançament (+)

200.863,60 €

e) Desviacions positives de finançament (-)

100.747,04 €

f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria (+)

345.501,84 €

g) Resultat pressupostari ajustat (c+d-e+f) )

1.482.591,64 €

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
a) Fons líquids de Tresoreria (+)

7.070.262,41 €

b) Drets pendents de cobrament (+)

1.641.167,56 €

c) Obligacions pendents de pagament (-)

708.955,48 €

d) Partides pendent d' aplicació

2,67 €

e) Romanent líquid de Tresoreria ( a+b-c+d)

8.002.477,16 €

f) Saldos de dubtós cobrament (-)

1.478.033,93 €
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g) Desviacions positives finançament afectat (-)

247.874,86 €

h) Romanent de tresoreria per a despeses generals ( e-f-g )

6.276.568,37 €

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
INGRESSOS
Previsió inicial

4.634.902,26 €

Modificacions

3.213.386,63 €

Previsions definitives

7.848.288,89 €

Drets reconeguts nets

5.583.627,48 €

Ingressos realitzats

5.279.567,98 €

Devolució d'ingressos

-48.385,33 €

Recaptació líquida

5.231.182,65 €

Pendent cobrament

352.444,83 €

DESPESES
Crèdits inicials

4.634.902,26 €

Modificacions

3.213.386,63 €

Crèdits totals

7.848.288,89 €

Obligacions reconegudes

4.546.654,24 €

Pagaments realitzats

4.361.412,12 €

Reintegrament de despeses

1.802,60 €

Pagaments líquids

4.359.609,52 €

Pendent de pagament

187.044,72 €

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

Segon.- Trametre còpia de la liquidació aprovada a l’administració de l’Estat i a la
Comunitat Autònoma en compliment de l’article 193 apartat cinquè del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 91 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.
Tercer.- Donar compte d’aquest Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost al Ple
de la Corporació segons el que estableix l’article 193.4 del TRLRHL, en relació a l’article
90 del Decret 500/1990”.
Els membres del Ple en resten assabentats.

4.3.- EXPEDIENT X2019001093. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL
PERSONAL EVENTUAL NOMENAT.
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D’ acord amb el que disposa l’ article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de
les bases de règim local, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’ administració local, es publica el número del personal
eventual que te nomenat l’ Ajuntament d’ Olèrdola en relació a les previsions de l’
esmentat article a efectes de donar compte del seu compliment:
“Artículo 104 bis Personal eventual de las Entidades Locales
1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los
Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:
a) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán excepcionalmente contar
con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya
miembros de la corporación local con dedicación exclusiva.“

Plaça a la plantilla aprovada per a 2020:
N.places Grup Vacants Observacions
C) P. EVENTUAL
P.
Eventual
Serveis
Assessoria a Alcaldia
Generals

1
1

Lloc de treball aprovat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 12
de juliol de 2019 (retribucions actualitzades al que disposa el 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, aprovades pel Ple de la Corporació en sessió ordinària el 3 de
febrer de 2020:

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

REQUISITS ESSENCIALS

LLD/CM/

COMPLEMENT
ESPECÍFIC
MENSUAL

RETRIBUCIONS
ANUALS
AMB 2 PAGUES
EXTRES

Núm.

DENOMITZACIÓ

ÀMBIT

GRUP
CLASIF.

SOU
MENSUAL
- GRUP

HORARI

CD

IMPORT
CD
MENSUAL

ESCALA

FORMA
PROVISIÓ

2020
AMB
INCREMENT
RDL 2/2020

ANUALS
(actualitzat 0302-2020)

39

Assessoria a Alcaldia

Serveis
Generals

C2

186,95

10,78

13

88,15

EVENTUAL

lliure
designació

176,32

6.351,75

Decret 2019DECR000526 d’ aprovació del seu nomenament
EXPEDIENT: X2019001093. ASSUMPTE: NOMENAMENT COM A PERSONAL
EVENTUAL SRA. IMMACULADA FERRET RAVENTÓS
Tenint en compte el que disposen els punts 5 i 6 de l’ article 104 bis cal publicar aquest
acord a la Seu de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província semestralment i donarne compte al Ple amb caràcter trimestral.
Els membres del Ple en resten assabentats.
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4.4.- EXPEDIENT X2019000533. DONAR COMPTE DE L’ INFORME DE PERÍODE DE
PAGAMENT A PROVEIDORS EN EL QUART TRIMESTRE DE 2019.
“EXPEDIENT: X2019000533 . INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ NÚMERO 025/2020
DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT
PERÍODE: Quart trimestre anualitat 2019.
L’ article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’ estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, va determinar la obligatorietat de les Corporacions Locals d’ elaborar i trametre, en tot
cas, als òrgans competents del Ministeri d’ Economia i Hisenda i, en el respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que tingui atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals, un
informe sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada
entitat.
L’ Ordre HAP/2082/2014 ha introduït un nou apartat en el que estableix que les Corporacions
Locals d’ una població inferior a 5.000 habitants estaran exemptes d’ aquesta obligació pel que fa
als tres primers trimestres de l’ any, no obstant això, es continuarà donant compte al Ple amb la
finalitat de mostrar màxima transparència de la gestió econòmica de la Corporació.
LEGISLACIÓ APLICABLE






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





Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Resolució ECO/1406/2011, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i procediment
de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’ abril, d’ estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Ordre HAP/2105/2012 en relació amb l’ Ordre HAP/2082/2014

Per tot l’ exposat, S’INFORMA:
PRIMER: Tot i que desapareix l’ obligació d’ elaborar i comunicar l’ informe sobre el compliment
dels terminis per al pagament de les obligacions de l’ entitat local, que s’ anomena en l’ article 4 de
la Llei 15/2010 , aquesta corporació seguirà emetent els informes trimestrals amb la finalitat de
donar compte al Ple de l’ execució pressupostària, així com publicar en el portal els informes amb
la finalitat de donar màxima transparència de la gestió econòmica de l’ ajuntament, si bé és de
compliment obligatori la comunicació del darrer trimestre de l’ any.
SEGON: Es dóna compte al Ple de l’informe de tresoreria corresponent al quart trimestre de
l’exercici 2019, estructurat en dos grans blocs:
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El primer, veure Annex I, ens mostra una sèrie de dades relatives als pagaments efectuats entre el
dia 1 d’ octubre de 2019 i el 31 de desembre de 2019, d’acord amb els paràmetres establerts:
PERÌODE MIG PENDENT DE
PAGAMENT (PMPP) =
∑ ( número de dies període de pagament x import de l' operació)
∑ Import total de l’ operació

Així d’acord amb el contingut de l’Annex I es pot extreure el següent:
a) Número de factures pagades durant el trimestre: 686
b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 629.955,43 euros.
c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 678
d) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des d’entrada per registre
(PMP): 50,94 dies

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

ANNEX I

El quadre següent és una relació detallada de les obligacions, ja aprovades per l’Ajuntament, que
es troben pendents de pagament al final del quart trimestre de 2019 segons l’ annex II i que
es poden resumir de la següent forma:
a) Número de factures pendent de pagament al final del trimestre: 71
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b) Quantitat total de les factures pendent de pagament al final del trimestre: 69.915,38€.
c) Període mitjà dels dies transcorreguts des de la data d’entrada per registre (PMP):
42,43 dies
ANNEX II

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

Els membres del Ple en resten assabentats.

4.5.- EXPEDIENT X2020000543. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB
OBJECCIONS EMESOS PER LA INTERVENCIÓ EN L’ ANUALITAT 2019.
“ INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 110/2020
Assumpte: Informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat
local contràries a les objeccions efectuades
Òrgan d’aprovació: Ple
Expedient: X2020000543
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Amb motiu de la dació de compte de liquidació del pressupost 2019 al Ple de la
Corporació i en compliment de l’ article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, emeto
el següent:
INFORME
Primer.- Relació de resolucions contràries a les objeccions.
La regulació del control intern de les entitats del sector públic, ha definit la funció
interventora, establint en el seu article 3.2 que “té per objecte controlar els actes de
l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, que
donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos
i pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics,
amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en
cada cas.
.
Així d’acord amb l’article 12 “Si l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons
o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de formular les seves
objeccions per escrit.

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

D’aquesta forma s’ha de donar compte al Ple de totes les resolucions adoptades pel
president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades diferenciant, de manera
clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions.
NÚM.
INFORME
2019

CONCEPTE

EXPEDIENT

003

Informa Pla estratègic de subvencions

X2018001664

038

Aprovació factures
11/02/2019

048

Aprovació fac no tràmit Neteja viària

061

Aprovació factures
25/02/2019

no

tràmit

JGL

077

Aprovació factures
11/03/2019

no

tràmit

JGL

095

Aprovació factures
25/03/2019

no

tràmit

JGL

119

Aprovació factures
08/04/2019

no

tràmit

JGL

144

Aprovació factures
24/04/2019

no

tràmit

JGL

160

Aprovació
factures
JGL06/05/2019

181

Aprovació factures
20/05/2019

no

tràmit

no

no

tràmit

JGL

tràmit

JGL

FASE DE LA
DESPESA
OBJECTADA

DATA

RESULTAT
FISCALITZACIÓ

OBSERVACIONS

10/01/2019

Favorable amb
observacions

Cal
modificar
descripció
subvencions
nominatives

X2019000173

ADO

05/02/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019000299

ADO

14/02/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019000298

ADO

19/02/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019000341

ADO

05/03/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019000441

ADO

18/03/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019000515

ADO

01/04/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019000621

ADO

16/04/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019000702

ADO

29/04/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019000725

ADO

14/05/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

48

CAUSA
DE
OBJECCIÓ

L'

Omissió
en
l'
expedient
de
requisits o tràmits
essencials
Omissió
en
l'
expedient
de
requisits o tràmits
essencials
Absència
de
fiscalització
dels
actes
que
va
originar
el
manament
de
pagament
Omissió
en
l'
expedient
de
requisits o tràmits
essencials
Omissió
en
l'
expedient
de
requisits o tràmits
essencials
Omissió
en
l'
expedient
de
requisits o tràmits
essencials
Omissió
en
l'
expedient
de
requisits o tràmits
essencials
Omissió
en
l'
expedient
de
requisits o tràmits
essencials
Omissió
en
l'
expedient
de
requisits o tràmits
essencials
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203

Acceptació subvenció millora bus turistic

X2019000246

CI

17/05/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

l'
Ajuntament
actua
com
a
intermediari

221

Aprovació factures no tràmit

X2019000809

ADO

29/05/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

258

Aprovació factures no tràmit

X2019000928

ADO

26/06/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

272

Contracte subm equipament ràdio

X2019000312

ADO

05/07/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

LA ràdio no és
comppetència
pròpia

280

Aprovació factures no tràmit

X2019001002

ADO

10/07/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

283

Aprovació factures
JGL_22072019

X2019000733

ADO

16/07/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

300

Aprovació
factures
JGL_05082019

X2019001078

ADO

30/07/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

301

Aprovació factures no tràmit neteja viària
JGL_05082019

X2019001104

ADO

30/07/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

306

Aprovació factures no tràmit neteja viària
JGL_09092019

X2019001136

ADO

06/08/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

314

Aprovació
factures
JGL_09092019

no

tràmit

X2019001138

ADO

16/08/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

331

Aprovació
factures
JGL_23092019

no

tràmit

X2019001224

ADO

17/09/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

353

Modificació
del
subministrament
i
lluminàries LED

X2018000497

AD

27/09/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

355

Aprovació
factures
JGL_07102019

X2019001275

ADO

30/09/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

356

Aprovació factures no tràmit neteja viària
JGL_XX10092019

X2019001287

ADO

30/09/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

375

Aprovació
factures
JGL_21102019

X2019001333

ADO

15/10/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

379

Conveni de col·laboració entre el consell
comarcal de l’Alt Penedès i l’ajuntament
d’Olèrdola pel suport, l’assistència i la
cooperació en a contractació i l’execució
de les actuacions incloses en el programa
integració paisatgística als polígons
industrials i en el programa integració
paisatgística a les rotondes interurbanes
subvencionades en el marc de les meses
de contractació del Pla “Xarxa de governs
locals 2016-2019” de la Diputació de
Barcelona.

X2019000669

24/10/2019

Favorable amb
observacions

Manca
d'
informació sobre
procediment

382

Aprovació
subvenció
Propietaris Sant Pere

X2019001303

29/10/2019

Favorable amb
observacions

No hi ha conveni

399

Aprovació
factures
JGL_18112019

no

tràmit

413

Aprovació
factures
JGL_02122019

no

tràmit

417

424

no

tràmit

Citelum

no

tràmit

contracte
instal·lació

no

de
de

tràmit

no

tràmit

Associació

X2019001428

ADO

12/11/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019001542

ADO

26/11/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

Aprovacio
memòria
i
obres
complementaries a la Plaça Anselm Clavé

X2017001416

AD

27/11/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

Pròrroga
Casero

X2018000710

05/12/2019

Favorable amb
observacions

Condicionat a l'
aprovació
definitiva
pressupost 2020

nomenament

Efren

Cordon

49

Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials

en

l'
de
tràmits

Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials

en

Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials

en

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits
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09/12/2019

Favorable amb
observacions

Condicionat a l'
aprovació
definitiva
pressupost 2020

ADO

10/12/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019001633

ADO

16/12/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

X2019001664

ADO

27/12/2019

Desfavorable (
amb objeccions)

Objeccions
suspensives

no

425

Nomenament D_ALMONACID substitució
Mariano

X2019001475

427

Aprovació
factures
JGL_16122019

X2019001592

430

Aprovació
factures
JGL_16122019

444

Aprovació factures no tràmit DECRET

no

2

no

tràmit

tràmit

Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials
Omissió
expedient
requisits o
essencials

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

en

l'
de
tràmits

Segon.- Principals anomalies detectades en matèria d’ingressos
Respecte als ingressos de 2019, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 7
de novembre de 2017, va aprovar el pla anual d’ auditories i actuacions de control
financer a realitzar durant els exercicis 2018-2020, en virtut del que disposa el Reial
Decret 424/2017, de 28 d’ abril, que regula el règim jurídic de control intern en les entitats
locals, on s’especifica la forma d’exercir aquest control.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2019 es va aprovar
convocar licitació pel procediment obert simplificat del contracte de treballs de fiscalització
plena posterior i control financer de l’ajuntament d’Olèrdola.
Tercer.- Donar compte al Ple, en un punt independent en l’ ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.
Quart.- Trametre aquest informe a Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant l’
aplicació establerta a tal efecte al portal EACAT. Al seu torn, amb la tramesa d’ aquesta
informació es dóna per acomplerta l’ obligació de presentar la informació regulada en la
Instrucció aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes en data 30 de juny de 2015, davant
de l’ esmentat Tribunal.
Els membres del Ple en resten assabentats.

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

A continuació es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.0.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
5.1.- EXPEDIENT 2020000518. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL I RATIFICACIÓ DEL
DECRET D’ALCALDIA 193/2020 SOBRE EL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT
LA CRISI DEL CORONAVIRUS.
Antecedents de fet
La resolució d’Alcaldia 193/2020, de 14 d’abril, ha resolt manifestar el suport i l’adhesió
de l’Ajuntament d’Olèrdola al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL
50
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CORONAVIRUS”, amb la finalitat d’unir esforços i poder superar al més aviat possible la
situació excepcional produïda per la pandèmia.
Fonaments de dret
És de la competència del Ple municipal l’adopció d’aquest acord, segons el que disposa
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
52.2 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.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer: Aprovar la Declaració institucional realitzada pels grups municipals que formen
part del consistori en relació al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL
CORONAVIRUS”.
Segon: Ratificar la resolució d’Alcaldia 193/2020, dictada en data 14 d’abril, que és del
tenor literal següent:
“EXPEDIENT 2020000518. MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL
CORONAVIRUS.
Exposició de motius
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les
demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest
demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

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

Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en
virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
HE RESOLT:
Primer: Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament d’Olèrdola al “MANIFEST DELS
ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la
crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les
conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural
que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un
51
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moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la
responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la
ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general,
les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió
del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa
seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com
a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de
tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que
s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les
persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures
sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva
tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i
que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de
reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials
dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al
contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar
de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió
sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida
real d’aquest context de crisi.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a
què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del
nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles
per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i
comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents
per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a
les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la
majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més
que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en
aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la
globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des
del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a
52
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donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que
puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les
exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de
la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys.
Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit
comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem
d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en
sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per
a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions
supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del
diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint
actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les
necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat
pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.

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

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis
essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils,
especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de
manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació.
L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança.
Ens en sortirem!”
Segon: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió
que se’n celebri.
Tercer: Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
Quart: Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde, presenta la declaració.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 regidores de grup municipal “JpO” i el vot favorable del regidor del
grup municipal “PSC”.

Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.2.- EXPEDIENT X2020000549. MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL TRANSPORT EN
TREN AL PENEDÈS, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ALTERNATIVA
PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPÚBLICANA DE CATALUNYA” I “JUNTS PER
OLÈRDOLA”.
Exposició de motius
L'Alt i Baix Penedès interior per comunicar-se mitjançant el transport ferroviari ha
d'utilitzar el transport la R4 de Rodalies. Aquesta línia passa per dos municipis a la
comarca del Baix Penedès, Arbós, Vendrell i per sis municipis de l'Alt Penedès, Santa
Margarida i les Monjos, Vilafranca del Penedès, la Granada, Subirats, Sant Sadurní
d'Anoia i Gelida. Actualment la R4 fa un trajecte des de Sant Vicenç de Calders fins a
l'estació de Barcelona Sans en 1 hora 20 minuts. Aquesta situació representa un temps
que sobrepassa el que triga un vehicle privat, fet que deixa el transport públic con un
mitja més lent per arribar a Barcelona. No és acceptable que al 2020 es trigui més en
realitzar el trajecte Vendrell-Barcelona que ara fa 30 anys.

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

Cal revertir aquesta situació fent un aprofitament dels serveis ferroviaris, que passi per
que el trens que s'aturen a Martorell i a Vilafranca arribin fins a l'estació de Sant Vicenç
de Calders.
També suposaria una millora important per la comunicació de les comarques
penedesenques amb Barcelona i Tarragona que la R4 funcioni com un "metro" en les
estacions de l'Alt i Baix Penedès i que, superat el límit territorial, pugui enllaçar de forma
directa amb Barcelona. El Penedès no té alternatives de transport ferroviari com poden
ser els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o el propi metro, per tant l'única via
d'accés ràpid és mitjançant el tren.
També cal millorar la connectivitat de la R4 amb la R8, per enllaçar amb la Universitat
Autònoma, buscant reduir el temps d'espera entre trens, engranant les arribades de la R8
amb les sortides del R4 cap a Sant Vicenç de Calders.
Considerem que amb els reptes que representa la mobilitat actualment, i sobretot de cara
a un futur proper, cal que el tren sigui l'eina vertebradora de la comunicació i la prioritat en
el transport públic.
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Aquestes polítiques haurien d'estar coordinades per un ens que pugui treballar i englobarles. Un ens que pugui relacionar-se amb l'ATM, però que defensi i aposti per les
polítiques fetes i pensades per donar resposta a les necessitats del Penedès. En aquest
sentit cal apostar per la creació i l'impuls de l'Autoritat del Transport de la Vegueria
Penedès que, a banda del transport ferroviari, també tingués competències sobre la resta
de transport públic.
L'àmbit ferroviari, més enllà de les freqüències i la rapidesa amb que es duu a terme el
servei, també representa un gran repte en quant a infraestructures existents. Les
estacions de tren són essencials i és de vital importància que siguin dignes i garanteixin
l'accessibilitat de tota la ciutadania. Per això cal exigir un pla d'inversió per adaptar les
estacions del Penedès tant en accessibilitat, mobilitat interna i en dignificar aquests
espais.
Per mostrar les necessitats evidents en les estacions de la comarca, esmentem només
algunes de les demandes més urgents:
Estació de Sant Vicenç de Calders. L'aparcament de l'estació es insuficient per als
usuaris que el fan servir; l'estació no te lavabos independents de l'establiment que hi ha;
la seguretat es insuficient.
Estació del nucli urbà de Vendrell. La zona porxada de l'estació és insuficient per donar
cobertura als usuaris; hi ha molts problemes d'averies amb els ascensors, que suposa un
incompliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.
Estació de l’Arboç. No hi ha sistema d'ascensors per poder accedir a les andanes i el pas
de d'andana a andana es fa a peu de via través, d'un pas habilitat conforme al que
estableix el Reglament (UE) No 1300/2014 de la Comissió de 18 de novembre de 2014.
Per aquests motius, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:

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

1. Demanar al Departament de Territori i als organismes que siguin necessaris, l'impuls
de més freqüències entre el Penedès i Barcelona, donant servei a totes les estacions del
Penedès, sense descartar els trens semi-directes.
2. Demanar un pla de xoc d'inversió a les administracions competents per a la millora de
les estacions de la comarca i per garantir un servei de qualitat a la ciutadania del
Penedès.
3. Creació de l'Autoritat del Transport de la Vegueria Penedès com a ens que coordini i
impulsi les polítiques de mobilitat del territori.
4. Que s'estudiïn solucions per millorar la connectivitat entre les arribades dels R8 a
l'estació de Martorell i les sortides de la R4 direcció Sant Vicenç de Calders.
5. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a la Delegació del
Govern del Penedès, al Departament de Territori de la Generalitat, als municipis de l'Alt i
Baix Penedès a ADIF, a Renfe operadora i a la Delegació del Govern espanyol a
Catalunya.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde, presenta la proposta de moció 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 del grup municipal “ERC”, els dos
vots a favor de les regidores de grup municipal “JpO” i el vot favorable del regidor del
grup municipal “PSC”.

Quan són les 22.28 h es suspèn la sessió i es reinicia quan són les 22.35 h, passant-se a
tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.3.- EXPEDIENT X2020000550. MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
“ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA”.
Exposició de motius

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

De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i
de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
són molt presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això
es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa,
entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però
les discriminacions no queden aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho
són de dones. A més, la brexta salarial és una realitat que no es tanca i que hem
d’abordar per eradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen
el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors,
continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós
doncs, encara no s’han superat i segueixen limitant les possibilitats d’ascens professional
i desenvolupament de les dones.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement.
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Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Per la qual cosa és important
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i
intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris
més racionals.
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que implica una idea de masculinitat molt
concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació.
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit
laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem de combatre-la,
eradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana
una República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents:
ACORDS:
Primer. L’Ajuntament d’Olèrdola manifesta el seu compromís per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i
protocols que tenim a l’abast.
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents
països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.

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

Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de
prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21
de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de
març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre
dones i homes a l’àmbit laboral.
Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar
polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a
dones grans que viuen soles.
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Setè. Valorar la possibilitat declarar Olèrdola com a municipi feminista i adherir-se al
Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
Vuitè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes, als
grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats
municipalistes.
ANNEX
DECÀLEG PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CIUTATS FEMINISTES
Elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell
de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat i fet públic el 23 de març de 2018
en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat.
1. Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració institucional aprovada
en el ple i acompanyar aquesta declaració de polítiques públiques que li donin sentit i
contingut i d’un impuls dels valors feministes que impregnin el conjunt del teixit social i
econòmic de la ciutat i les actuacions ambientals. Crear un registre de bones
pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat.
2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el pressupost
municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un potent instrument per a la
realització de polítiques públiques d’equitat.
3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou marc
per superar els actuals protocols i convertir-se en una eina eficaç que articuli el treball de
tots els agent implicats en la lluita contra el masclisme en totes les seves manifestacions
(micromasclismes, violència virtual o digital, etc).

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

4. Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una revisió
urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem ser lliures, no
valentes”. Definir protocols clars d’actuació en casos de situacions d’assetjament sexual
en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. Actuar també a nivell preventiu.
5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de Recursos
Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar també la visió de
gènere en els procediments de contractació pública i garantir que aquestes recaiguin en
empreses o entitats que acreditin unes condicions laborals i salarials dignes. Incorporar la
perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els plans de formació del personal de
l’Ajuntament.
6. La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació formal i no
formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir la
igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència.
7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a
element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i professionals que s’hi
dediquen i promoure un diàleg amb els agents socials per difondre conjuntament la
necessitat i la rellevància dels treballs de cura.
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8. Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les
contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les dones
creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir l’ús de noms de dones i de
noms d’espais de dones al nomenclàtor 9. Practicar una comunicació periodística amb
perspectiva de gènere i no sexista, fer visibles les dones als mitjans de comunicació local:
butlletí municipal, ràdio i televisió.
Elaborar i compartir un llibre d’estil propi. Vetllar per assolir una representació equilibrada
de dones i homes als mitjans de comunicació. Incorporar sancions sobre publicitat sexista
a les ordenances. I aprofitar els recursos existents, com l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació.
10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el temps del
treball assalariat, amb la necessitat de temps personal i que afavoreixin la
coresponsabilitat. Fomentar la participació i representativitat de les dones cercant la
paritat a els organismes i entitats de la ciutat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La regidora portaveu del grup municipal “ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, presenta la
proposta i l’alcalde la sotmet a debat:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a votar la proposta de moció:
S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, els dos vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les
regidores de “Junts per Olèrdola” i l’abstenció del regidor de “PSC-UNITS CP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.4.- EXPEDIENT 2020000551. MOCIÓ PER RECLAMAR L’EXECUCIÓ IMMEDIATA
DEL CARRIL BUS-VAO A LA B-23, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
“ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”.
Exposició de motius
L’any 2001 diversos ajuntaments del Baix Llobregat i l’Associació per a la Promoció del
Transport (PTP) Públic van signar el manifest d’Esparraguera, un document que
demanava la creació d’un pioner carril bus-VAO a l’autopista A2 (avui B23) entre Molins
de Rei i la Diagonal de Barcelona. L’any 2007 en el marc de la Setmana de la Mobilitat la
PTP, en col·laboració amb diversos operadors de serveis de bus i el Servei Català de
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Trànsit, va recrear en viu el carril bus, demostrant la viabilitat d’aquest carril Bus-VAO
amb un baix cost d’implantació gràcies al nou límit dels 80 km/h.
Al llarg de la darrera dècada s’han realitzat diversos projectes d’execució per part del
Ministeri de Foment, titular de la via, que va dissenyar una infraestructura pesant; i de la
Generalitat de Catalunya, amb un projecte més econòmic basat en la reforma del ferm i el
repintat de la calçada d’entrada a Barcelona.
Després de diferent peticions parlamentàries i reivindicacions ciutadanes l’abril de 2018 el
Parlament de Catalunya va aprovar una proposta que demanava a la Generalitat que
instés a l'Estat a executar el projecte del carril bus a la B-23. Aquell mateix any es va
anunciar un acord de traspàs entre el Ministeri de Foment i la Generalitat que incloïa
partides per al manteniment de la via i la implantació del carril bus-VAO. Finalment l’acord
no es va dur a terme i segueixen acumulant-se els retards en la seva execució.
Aquest projecte de Bus-VAO esdevé una important eina per fer més sostenible un dels
principals accessos a Barcelona, ja que prioritzaria els temps de recorregut d’aquelles
persones que comparteixen cotxe o fan ús del transport públic interurbà. Aquest carril
Bus-VAO resulta vital en especial a hores punta d’entrada, doncs fa que els autobusos
s’aturin en la congestió del trànsit, fent-los poc competitius amb els vehicles privats. Les
dues línies de bus exprés que comuniquen l’Alt Penedès amb Barcelona (e6 BCN –
Vilafranca i e18 BCN – St. Sadurní) es veurien beneficiades per l’ús d’aquest carril busVAO. A més permetria desenvolupar noves línies de bus exprés. En l’actual context de
contaminació atmosfèrica i emergència climàtica, considerem aquesta infraestructura una
prioritat absoluta.
Per totes aquestes raons, el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Ministeri de Foment i a la Generalitat de Catalunya l’acord per a
l’execució immediata de les obres del carril Bus-VAO de la B-23, per poder potenciar i
millorar el transport públic i afavorir compartir el cotxe.

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

Segon.- Instar el Ministeri de Foment i a la Generalitat de Catalunya que no situïn la
construcció d’aquest carril Bus-VAO en el marc de les discrepàncies de traspàs de
competències de la B-23, i procedeixin de forma coordinada a la seva execució
immediata, per l’urgent interès social i ambiental d’aquesta infraestructura.
Tercer- Comunicar el present acord al Ministeri de Fomento, la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als Consells
Comarcals del Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia, a la Federació Empresarial del Gran
Penedès i als ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde, presenta la proposta de moció i la sotmet a debat:
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ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000005-2020

Codi Segur de Verificació: 834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7005060
Data d'impressió: 05/03/2021 08:42:11
Pàgina 61 de 67

SIGNATURES

Ì834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224aQÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

Es procedeix a la votació:
VOTACIÓ: S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup
municipal “ApO”, els dos vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor
de les regidores de “Junts per Olèrdola” i l’abstenció del regidor de “PSC-UNITS CP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.5.- EXPEDIENT X202000552. MOCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LES
ROTONDES DE SUBIRATS, I EXECUTAR UN PLA DE MILLORES PER A UNA N-340
LLIURE D'ACCIDENTS, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ALTERNATIVA
PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA” I “JUNTS PER
OLÈRDOLA”.
Exposició de motius
L’obertura dels túnels de Vallirana ha comportat un augment important i perceptible del
trànsit en el tram dels municipis d'Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet i
Subirats. Aquest tram passa pels nuclis de les Cases Roges, Avinyó Nou, Cantallops, El
Pago i Ordal però també hi ha nombrosos girs a l'esquerra que obliga els vehicles que
volen girar a aturar-se al mig de la via.
En tots aquests punts hi ha hagut accidents importants i en algun d'ells persones que han
perdut la vida a causa dels accidents.
Alguns d'aquests punts requereixen construcció de rotondes i en altres com a mínim, un
carril central senyalitzat i protegit.

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

El trànsit de la N340 respon també al fet que les vies principals de comunicació entre el
Penedès i la capital de Catalunya són de peatge i a les mancances en transport públic.
Per aquests motius i arran d'un accident que va provocar la mort d'una veïna de Sant Pau
d'Ordal i una persona greument ferida, l'any 2017 es va reactivar una nova campanya de
pressió i sensibilització per part de veïns de Subirats reclamant solucions, entre elles una
rotonda. Tot i el compromís de la Delegació del Govern a Barcelona, posant un termini
d'un any, a dia d'avui només s'ha posat algunes senyals i s'ha reduït la velocitat al pas pel
nucli del Pago.
Al llarg de la N340 hi ha diversos trams amb mancances i problemes de seguretat, i punts
que han generat protestes dels veïns, com és el cas de l'Arboç, tots ells derivats del
trànsit excessiu de vehicles i la manca de mesures de seguretat. En aquest tram no és
només un problema local i d'una rotonda sinó que calen mesures que afecten a diferents
municipis.
La funció de la N340 entre Vilafranca i Molins de Rei, no ha de ser la de via gratuïta
alternativa a les autopistes de peatge, no obstant la N340 és una via de comunicació
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important i per tant, no n'hi ha prou en afegir capes d'asfalt sinó que calen mesures
perquè sigui una via segura i lliure d'accidents.
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents
ACORDS:
1. Exigir al Ministeri de Foment la construcció de les rotondes a Subirats.
2. La limitació de pas als vehicles pesants en trànsit entre Vilafranca i Molins de Rei, igual
que s'ha fet entre Vilafranca i Altafulla fins que hi hagi un pla de millores per la seguretat
en tots els girs a l'esquerra, travesseres urbanes i s'executin els projectes.
3. L'alliberament dels peatges de l'AP7 i C32.
4. Enviar la moció a la resta d'Ajuntaments de la comarca per a la seva aprovació en els
respectius plens de la corporació.
5. Comunicar els acords a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde, presenta la proposta de moció i la sotmet a debat:

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.6.- EXPEDIENT X2020000553. MOCIÓ PER DEMANAR UN BAIXADOR D’ALTA
VELOCITAT AL PENEDÈS. PROPOSTA D’ESTACIÓ INTERMODAL D’ALTA
VELOCITAT A VILAFRANCA DEL PENEDÈS. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA.
Exposició de motius
En la present proposta se sol·licita la possibilitat de construir una estació intermodal de
Trens d'Alta Velocitat aprofitant el pas de la Xarxa d'Alta Velocitat al seu pas pel terme
municipal de Vilafranca del Penedès, i la seva proximitat amb la xarxa ferroviària
convencional i les carreteres AP-2, AP-7 i C-15.
62

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000005-2020

Codi Segur de Verificació: 834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7005060
Data d'impressió: 05/03/2021 08:42:11
Pàgina 63 de 67

SIGNATURES

Ì834d1f7e-b6b5-4a4d-aeec-86b6c8ab224aQÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

La zona del Penedès, una zona on hi viuen al voltant de 500.000 habitants, està
situada entre les dues grans àrees urbanes de Catalunya, la de Barcelona, amb més
de 4 milions de persones, i la de Tarragona, amb més de 400.000 habitants. En
resum, es podria dir que gairebé 5 milions de persones viuen a una hora de viatge del
Penedès, el 80% de la població de Catalunya. Aquesta és una massa criti ca
considerable per a la sostenibilitat del servei que es proposa.
El Penedès és una zona estratègica per al conjunt de la Península, i pel Penedès
passen dos dels corredors europeus més importants del sud del continent: el del
Mediterrani i el corredor ibèric que connecta Lisboa i Madrid amb la França
mediterrània i és la porta al nord d'Itàlia. Pel Penedès han passat i passen moltes
infraestructures que provoquen una externalitat negativa, però sempre s'ha posat en
valor la col•lectivitat del conjunt, per damunt del particular. El Penedès necessita
també de l'externalitat positiva pel fet que les infraestructures passin pel seu territori, i
tenir una Estació Intermodal d'Alta Velocitat del Penedès (EIAVP) seria un
exemple d'externalitat positiva per al territori pel pas d'una infraestructura que
permetria potenciar aquesta zona.
Actualment, pel Penedès també hi circulen els serveis d'Alta Velocitat, però no existeix la
possibilitat d'accedir a ells excepte si no es fa des de Barcelona Sants o Camp de
Tarragona, estacions situades a uns 50 km de la proposta del Penedès. Aquesta falta
de connexió directa impedeix al Penedès beneficiar-se dels efectes positius de l'Alta
Velocitat, de la mateixa forma com s'ha fet en altres zones igualment competitives.

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

Construint l'Estació Intermodal d'Alta Velocitat del Penedès (EIAVP}, el Penedès
tindria accés als serveis que circulen per la xarxa d'alta velocitat, especialment als
serveis d'alta velocitat regional, com són els actuals serveis AVANT i Intercities, per a
connectar el Penedès amb la resta de zones de Catalunya amb temps de viatges molt
competitius. A més, la proposta d'aquesta estació permetria el fet de plantejar l'ús
d'aquesta estació pels altres serveis d'alta velocitat, sempre que el mercat el cregués
beneficiós.
Aquesta futura estació s'entén des del territori com una oportunitat i una aposta pel
transport públic i la intermodalitat, perquè en la proposta també es tenen en compte les
possibilitats que en aquesta estació es puguin localitzar els serveis de rodalia de Barcelona,
els de Tarragona i la xarxa d'autobusos internacionals, estatals, regionals comarcals,
transformant aquesta estació en un pol referent de la intermodalitat del transport públic al
Penedès, que al mateix temps presenta molts dèficits en transport públic en la intermodalitat
d'aquest.
També, i en un escenari a mig terme, tenim present que una vegada es realitzi el
bypass del Vallès, i que la xarxa d'alta velocitat al nord i sud de Barcelona es
connectin sense passar per la ciutat comtal, la futura estació del Penedès es
transformaria en una Estació Perifèrica de Barcelona per als trens que continuïn cap a
França o cap a Madrid i Valencia i no facin parada a Barcelona, corn succeeix en
altres xarxes d'alta velocitat a Europa (el cas de Paris i l'estació de la Marne-la-Vallée
Chessy).
Finalment, cal tenir en compte també la lògica territorial que hi ha darrere d'aquesta
proposta, perquè del que es tracta, també, és de descongestionar l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i els serveis de trens d'alta velocitat centralitzats a Barcelona, perquè els seus
accessos en hora punta penalitzen l'accessibilitat a aquest servei. La proposta del
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Penedès també s'inscriu en aquesta estratègia territorial que busca l'equilibri urbà de la
franja marítima de Catalunya, on se situa el 80% de la població.
En resum, la proposta d'Estació del Penedès, de la xarxa d'Alta Velocitat, situada a
Vilafranca del Penedès, suposaria:
1) un servei de Regionals Avant, i d'alguns serveis de Llarg Recorregut (els que

tinguin més demanda en franges horàries estratègiques per al servei) a la regió del
Penedès (500.000 habitants).
2) suposaria tenir un accés a l'Alta Velocitat a una població de més de 5.000.000
habitants a menys d'una hora de la mateixa estació, una massa crítica d'ús del
servei considerable que garantiria la pertinència i la sostenibilitat del servei.
3) potenciaria la intermodalitat del transport públic, amb la possibilitat de combinar,
rodalies, regionals, AVANT, Llarg Recorregut i xarxa autobusos regionals
comarcals.
4) el retorn d'una infraestructura a un territori molt penalitzat pel pas
d'infraestructures en ell en els últims 50 anys i que no han tingut retorn cap al mateix
territori.
5) descongestionar l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on els índexs de col·lapse ja fa
anys que posen l'accent en actuacions per a solucionar-lo, i l'Estació del Penedès
seria una acció sobre aquest tema.
6) proposar l'Estació del Penedès com l'estació perifèrica de Barcelona quan entri en
servei el Bypass del Vallès.
7) Impuls a les activitats econòmiques i al turisme. Activitats econòmiques que posarien
en valor l’estratègica localització d'aquest territori i un impuls a les potencialitats
turístiques del territori situat entre Port Aventura-Ferrari Land i la marca Barcelona,
conjuntament amb les pròpies potencialitats enoturístiques (la primera regió en visites
de l'estat)
A tot això cal afegir que a partir de l'any 2020 els serveis d'Alta Velocitat quedaran
liberalitzats i existeix la voluntat de la companyia pública dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC) de realitzar una proposta de gestió d'unes línies
comercials regionals a la xarxa d'Alta Velocitat, sempre i quan el Departament de
Territori i Sostenibilitat, com a ens competent, proposi aquest servei ferroviari.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents

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

ACORDS:
Primer.-Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri de Foment el suport per a la construcció del Baixador
d'Alta Velocitat al Penedès i el desenvolupament d'una Estació Intermodal.
Segon.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat, com a ens competent, que
en els estudis de mercat i de propostes comercials dels regionals d'Alta Velocitat a Catalunya
s’hi inclogui el Baixador del Penedès AV.
Tercer.- Traslladar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Foment, als Consells Comarcals de la
Vegueria Penedès i als ajuntaments de la comarca de l'Alt Penedès.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde, presenta la proposta de moció i la sotmet a debat:

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

7.0.- PRECS I PREGUNTES

Grup municipal “Esquerra Republicana de Catalunya”

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

A continuació es transcriu literalment el text facilitat per la regidora portaveu, Sra.
Josefina Mascaró Bujaldón:
“Avui nosaltres no farem preguntes, les que hem formulat durant el ple han estat en cada
punt i creiem que en aquests moments el que hem de fer es treballar de maner conjunta
pel municipi i intentar pal·liar i minorar en la mesura que sigui possible la Covid-19
aportant propostes i solucions reals al que la ciutadania demanda.
Si més no ens veiem obligades a fer-ne una donat que no se’ns ha donat la paraula en el
punt 4.3. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL
NOMENAT.
Tot i que en el nomenament figura com assessorament a l’alcaldia, la Sra. Ferret fa de
dinamitzadora de la gent gran, com és sabut i aixó ho heu manifestat i ho heu venut al
programa electoral. Volem preguntar:
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Donat que no pot fer la feina que acostuma a fer als Casals dels avis, com ho
contempleu? Se li paga igualment? Té reducció? Fa altres tasques?.. quines? –
com es justifica?

No voldríem però, acabar la nostra intervenció, sense fer una petició i dos
reconeixements:
La petició/ prec és :
-

El proper mes de novembre farà 25 anys de la primera publicació de l’Olèrdola
Informació. Proposem que es faci un butlletí extra de commemoració que reculli
la història de les notícies més rellevants d’aquests 25 anys.

(La dotació pressupostaria no hauria de ser problema perquè a banda d’afegir-hi una
quantitat, recordem que de moment ja portem un parell de butlletins sense editar pel tema
de la Covid-19)
-

Com fem a cada Ple un record pels presos i preses polítiques empresonades i
que estan doblement confinades a la presó perquè la justícia els ha privat de viure
la situació en família com molta altra gent empresonada en la seva mateixa
situació.

-

Finalment i avui que hem aprovat una moció a favor de continuar treballant pels
drets de les dones i valorar la possibilitat de declarar Olèrdola com a municipi
feminista, volem que les darreres paraules siguin de record i comiat per una dona,
una dona que a la legislatura 1995-1999 va ser regidora i que ens ha deixat
recentment, la Montse Fraxedas.

La Montse s’estimava el seu municipi, la seva gent.
Dona treballadora, tenaç, constant, lluitadora.......
La seva rialla se l’endugué una malaltia amb la que lluitava de feia anys el dia 27/03/20.
Des d’aquí Montse, allà on siguis el nostre record, el nostre reconeixement i la nostra
estima.”

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

Grup municipal “PSC-UNITS CP”

A continuació es transcriu el text facilitat pel regidor portaveu, Sr. Joan López Ferrer:

“1-Considerem que el calendari de desinfecció es insuficient, ja que hi ha zones del
municipi que s´hi realitzen actuacions cada 2 dies i d´altres tot i que s´ha reduït de
quinzenal a setmanal no es proporcional amb les diferents densitats poblacionals dels
nuclis del municipi.
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 04/08/2020 12:29
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 04/08/2020 14:58

2-Constatem deixadesa en la neteja viària i es un tema d´especial rellevància ara que
comença ha haver-hi mesures de relaxament del des confinament sobretot enfocades
cap als menors.
3-Observem relaxació en el manteniment de parcs i jardins del municipi.
4-Preguntem si s´està plantejant la possibilitat de realitzar la desinfecció del municipi
mitjançant voluntaris amb maquinaria pròpia?, ens consta que hi ha gent disposada a ferho.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió, essent les
vint-i-tres hores i trenta-set minuts del dia indicat, de la qual i com a secretari, estenc
aquesta acta que, un cop aprovada pel Ple de la Corporació, es transcriu en el Llibre
Oficial d’Actes.

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

Francesc Fernández Ferran
Secretari

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde
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