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DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 15/11/2020 11:47
2.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 16/11/2020 10:39

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
DE 4 D´AGOST DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000004
Caràcter: sessió ordinària
Data: 4 d’agost de 2020
Hora d’inici: 19:40 h
Hora de fi: 22:49 h
Lloc: Edifici “La Xarxa” (seu actual de l’Ajuntament)
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-UNITS)
Secretari:
Francesc Fernández Ferran
Interventora:
Anna Carnicer Heras
ORDRE DEL DIA

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

1.- ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN I RELACIONS INSTITUCIONALS
1.1.- EXPEDIENT X2020000997 I X2020000693. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA DE 2 DE JUNY DE 2020.
2.- ÀMBIT DE BON GOVERN, ATENCIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RECURSOS I
PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.1.- EXPEDIENT X2019001654. NOMENAMENT DEL JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT DEL
JUTJAT DE PAU D’OLÈRDOLA PER EL PERÍODE 2020_2024.
2.2.- EXPEDIENT X2020000892. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 13/2020 PER
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB LA BAIXA D’
ALTRES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES.
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2.3.- EXPEDIENT X2020000949. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A LES FACTURES DE SUBMINISTRAMENT
DE COMBUSTIBLE DEL 2019.
2.4.- EXPEDIENT 2020000938. APROVACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL GENERAL DE 35
HORES EFECTIVES SETMANALS I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN L’ÀMBIT DE
L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA.
2.5.- EXPEDIENT X2020000936. BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS D’AUTÒNOMS I
MICROEMPRESES DEL MUNICIPI D’OLÈRDOLA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ
GENERADA PEL COVID-19.
2.6.- EXPEDIENT X2020000619. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA A L’ASSOCIACIÓ
CAMÍ RAMADER DE MARINA.
2.7.- EXPEDIENT X2020000951. ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA.
3.- ÀMBIT D'EDUCACIÓ, CICLE DE VIDA, SERVEIS SOCIALS, CULTURA, IGUALTAT I
DIVERSITAT, ESPORTS I SALUT PÚBLICA
3.1.- EXPEDIENT X2020000953. APROVACIÓ DELS DOS FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI
D'OLÈRDOLA PER A L'ANY 2021, A PETICIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
4.- DACIONS A COMPTE
4.1.- EXPEDIENT X2020000497. DONAR COMPTE DE L’ INFORME DE PERÍODE DE
PAGAMENT A PROVEIDORS EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desenvolupament de la sessió:

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

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
-

PART RESOLUTIVA -

1.- ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN I RELACIONS
INSTITUCIONALS
1.1.- EXPEDIENT X2020000997 I X2020000693. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA DE 2
DE JUNY DE 2020.
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Antecedents de fet
1. En data 2 de juny 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. En compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, les sessions dels òrgans col·legiats tenen lloc
telemàticament fins a la derogació del la normativa d’aplicació.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

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

6. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el
seu homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que
exerceix l’alcalde en aquesta matèria.
Per tot això, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer: Aprovar l’esborrany de l’acta del Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, celebrat en
sessió ordinària, el 2 de juny de 2020.
Segon: Incorporar l’acta, un cop aprovada, al Llibre Oficial d’Actes del Ple.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Coordinació i supervisió del
govern, sotmet l’esborrany de l’acta a debat :
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 15/11/2020 11:47
2.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 16/11/2020 10:39

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-UNITS”.

Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.0.- ÀMBIT DE BON GOVERN, ATENCIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RECURSOS
I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.1.- ÀMBIT DE RECURSOS. EXPEDIENT X2019001654. NOMENAMENT DEL
JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT DEL JUTJAT DE PAU D’OLÈRDOLA PEL PERÍODE
2020-2024.
Antecedents de fet
1. L’any 2016 la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
acordar el nomenament del Sr. Félix Juan Carbó Via com a Jutge de Pau Substitut
d’Olèrdola, jurant aquest el seu càrrec davant el Jutjat Degà de Vilafranca del
Penedès d’acord amb allò que es desprèn de la diligència del Jutjat Degà de
Vilafranca del Penedès, que certifica que el Sr Félix Juan Carbó Via va ser nomenat
en data 7 de març de 2016 Jutge de Pau Substitut del municipi d’Olèrdola.

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

2. D’acord amb allò que es desprèn de l’acta de compareixença signada per l’interessat
en data 11 de març de 2016, aquest va prendre definitivament possessió del seu
càrrec en el mateix acte formal de compareixença d’11 de març de 2016.
3. Els articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau i la seva
reforma de nomenament, estableixen que l’elecció de jutge de pau substitut s’ha de
realitzar mitjançant convocatòria pública realitzada pels Ajuntaments cada 4 anys,
període pel qual són nomenats els Jutges de Pau per la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia corresponent.
4. Així mateix, en aquests articles també s’estableix que els candidats que es vulguin
presentar a la convocatòria han de complir les condicions següents:
1.- Ser espanyols i majors d’edat.
2.- No estar incursos en cap de les causes d’incapacitat a que es refereixen els articles
302 i 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
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3.- No estar incursos en cap de les causes d’incompatibilitat assenyalades a l’article 389
de l’esmentada Llei orgànica, a excepció de les recollides a l’article 14 del reglament
3/1995.
La documentació que s’ha de presentar per a prendre part de la convocatòria és la
següent:
-Currículum vitae
-Fotocòpia compulsada del DNI
-Partida literal de naixement
-Certificat negatiu del Registre Central de Penals i Rebels.
5. En data 3 de febrer de 2020 el Ple municipal de l’Ajuntament d’Olèrdola va aprovar la
convocatòria pública per a l’elecció de la persona que ha de ser proposada per a
desenvolupar el càrrec de jutge/essa de pau substitut d’Olèrdola, per un termini de 4
anys.
6. L’anunci de convocatòria ha estat exposat en el taulell electrònic d’anuncis de la
Corporació Municipal i al taulell d’anuncis del Jutjat degà de Vilafranca del Penedès
durant el termini legalment establert, així com també s’ha publicat al BOPB de data
14 de febrer de 2020.
7. Durant el termini establert per a la presentació de sol·licituds s’han presentat els
següents candidats:
-

Sr. Pedro Mitjans Pérez, amb DNI. 37650****

El candidat reuneix les condicions de capacitat i compatibilitat per a poder ésser escollit.
Fonaments de dret

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

1. L’article 298.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, estableix que el Jutges de Pau
exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer a la carrera judicial, amb
subjecció al règim establert en dita llei, sense caràcter de professionalitat i amb
immobilitat temporal, formant part durant el seu mandat del Poder Judicial.
2. Així mateix, l’article 99.1 de la Llei Orgànica del Poder judicial també determina que
en cada municipi on no existeix Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb
jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà Jutjat de Pau.
3. Així doncs, el reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en l’article quart
estableix que els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període
de quatre anys per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent i
el nomenament recaurà en les persones escollides pel respectiu ajuntament, d’acord
amb l’article 101.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4. Correspon al Ple de la Corporació l’adopció d’aquest acord, en virtut de l’article 22 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
Per tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents
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ACORDS:
Primer.- Proposar a la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament com a Jutge de Pau Substitut d’Olèrdola al Sr. Pedro Mitjans Pérez.
Segon.- Trametre la Proposta de nomenament, juntament amb la Documentació
aportada per l’interessat, a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya per a que procedeixi, si s’escau, a efectuar el corresponent nomenament.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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 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-UNITS”.
Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.2.- EXPEDIENT X2020000892. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 13/2020
PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB LA
BAIXA D’ ALTRES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES.
Antecedents de fet

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

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.
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 baixa d’ aplicacions pressupostàries, segons el
detall següent:
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RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES
TIPUS DE MODIFICACIÓ

IMPORT

Per Crèdits Extraordinaris

30.000,00

Per Suplement de Crèdit

94.750,00

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

-124.750,00

Transferències positives
Transferències negatives
TOTAL MODIFICACIONS DESPESES

0,00

RESUM DE MODIFICACIONS D' INGRESSOS
TIPUS DE MODIFICACIÓ

IMPORT

Augment de les previsions
Disminució de les previsions
TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS

0,00

4.- Intervenció emet informe favorable amb número 226/2020, atès que amb aquesta
modificació de pressupost no es veu afectat el muntant total del pressupost de despeses
ni del pressupost d’ingressos.
Fonaments de dret
1.- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

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

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.
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.
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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 municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 13/2020, del
pressupost vigent, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
finançats amb la baixa, total o parcial, 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

BAIXES
17.375,94

2.- Despeses en béns corrents i serveis

22.750,00

38.500,00

50.000,00

36.874,06

52.000,00

32.000,00

124.750,00

124.750,00

ALTES

BAIXES

3.- Despeses financeres
4.- Transferències corrents
5.- Despeses imprevistes i funcions no classificades
6.-Inversions reals
7.-Transferències de capital
8.- Actius financers
9.- Passius financers
TOTAL MODIFICACIONS PRESSUPOST DE DESPESES
PRESSUPOST D' INGRESSOS
CAPÍTOL - DENOMINACIÓ
1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes, preus públics i altres ingressos
4.-Transferències corrents
AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- Ingressos patrimonials
6.- Alienació d' inversions reals
7.- Transferències de capital
8.- Actius financers
9.- Passius financers
TOTAL MODIFICACIONS PRESSUPOST D' INGRESSOS

0,00

Detall de les modificacions:
El detall de les aplicacions objecte de modificació és el següent:
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MODIFICACIÓ 13/2020

Pro.

Eco.

Descripció

PROJECTE

433

48030

SUBVENCIÓ AJUTS EMPRESES

1532

63101

CARRER MOSSÈN MANEL CRESPO

1621

22700

1621

22799

323

48910

SUBVENCIÓ ESCOLES BRESSOL (DÈFICIT)

1532

61904

PAVIMENTACIÓ BARRIADES I CAMINS

1532

62400

231

2020-2INVER-18

Modificacions
de crèdit
anteriors

Crèdits
inicials

Crèdits
totals
consignats

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

520.000,00

18.600,00

62.000,00

63.000,00

192.188,56

Modificació
per suplement
de crèdit

Modificació
per crèdit
extraordinari

Modificació
de crèdit
per baixa

30.000,00

Crèdits
totals
consignats
amb
modificació
13/2020
30.000,00

52.000,00

262.000,00

538.600,00

5.250,00

543.850,00

125.000,00

17.500,00

142.500,00

0,00

192.188,56

20.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA

24.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

0,00

48000

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ÀREA SOCIAL

23.100,00

0,00

23.100,00

7.100,00

16.000,00

327

22609

TROBADA OLÈRDOLA

25.000,00

0,00

25.000,00

22.000,00

3.000,00

330

22707

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - SUBVENCIONS

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

334

22694

DESPESES TEATRE

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

334

22695

ACTIVITATS CULTURALS VESPRES AL CASTELL

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

334

22696

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

334

48000

57.750,00

0,00

57.750,00

29.487,28

28.262,72

341

48000

CURS ARQUEOLOGIA
CONVOCATORIA ENTITATS CULTURA I
JOVENTUT
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

34.650,00

0,00

34.650,00

286,78

34.363,22

931

12000

SOUS GRUP A1 SERVEIS ECONÒMICS

31.231,56

624,63

31.856,19

4.210,51

27.645,68

931

12100

COMPLEMENT DE DESTÍ SERVEIS ECONÒMICS

36.348,62

726,97

37.075,59

4.147,73

32.927,86

931

12101

COMPLEMENT
ECONÒMICS

85.909,46

-15.092,30

70.817,16

2.928,72

67.888,44

931

16000

SEGURETAT SOCIAL SERVEIS ECONÒMICS

60.832,35

1.216,65

62.049,00

6.088,98

55.960,02

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ALTRES
RESIDUS
MANCOMUNITAT-QUOTA
MANTENIMENT
DEIXALLERIA

ESPECÍFIC

SERVEIS

94.750,00

212.188,56

30.000,00

0,00

124.750,00

124.750,00

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.

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

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:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”, l’abstenció de les dues regidores de
“Junts per Olèrdola” i l’abstenció del regidor de “PSC-UNITS”.
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Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.3.EXPEDIENT
X2020000949.
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A
FACTURES DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DEL 2019.

DE
LES

Antecedents de fet
1.- Durant l’exercici 2019 l’empresa subministradora va canviar de nom passant de ser
SOCIEDAD DE GESTION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS DIEZ SL amb CIF
B61659728 a l’actual KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA SA amb CIF A79708277. Tot i les
reclamacions efectuades per l’ajuntament, l’empresa no van presentar en el registre de
factures dins de l’exercici corresponent.
2.- Donat que no existia la factura corresponent per acreditar la realització del servei, no
es van poder reconèixer les obligacions en l’exercici pressupostari en el que es va
realitzar la despesa. Es pot comprova a través de l’estat d’execució de l’aplicació
pressupostària 2019 920-22103 que a partir del mes d’abril no consten les factures
presentades per KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. fins al mes de juliol de 2019.
3.- Intervenció emet informe favorable número 227/2020 sobre la tramitació de l’expedient
extrajudicial de crèdits per aprovar la despesa corresponent a la factura emesa per
l’empresa KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. de data 6 de juliol de 2020, però
corresponent a subministraments efectuats entre el 17 d’abril de 2019 i el 20 de maig de
2019 per un import total de 1.032,29 euros
Fonaments de dret
1.- 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.

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

2.- 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 Intervenció:
N. Operació Fase Aplicació Import
220200006605 ADO 2020
920
22103

Nom terc.

Text lliure

1.032,29 KUWAIT
AOC:85185278 GASOLINA 95 ( Matrícula:5274KLT ) /
PETROLEUM GASOLINA 95 ( Matrícula:5274KLT ) / GASOLEO A (
ESPAÑA SA Matrícula:6189KFL ) / G
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SEGON.- Aprovació, l’obligació i l’ordenació de pagament de s’esmentada factura que
compta amb la conformitat de les àrees corresponents, i per tant es proposa l’aplicació de
la despesa amb càrrec a la partida de l'exercici 2020 920-22103 Combustibles i
carburants.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ empresa KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 MAJORIA, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, els vots “en contra” de les dues regidores d’“ERC”, els vots “a favor” de les dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.4.- ÀMBIT DE RECURSOS. EXPEDIENT 2020000938. APROVACIÓ DE LA
JORNADA DE TREBALL GENERAL DE 35 HORES EFECTIVES SETMANALS I LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN L’ÀMBIT DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA.
Exposició de motius

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

1. L’1 d’octubre de 2012 el Ple de la Corporació aprova la modificació de la Relació de
llocs de treball de l’Ajuntament d’Olèrdola per a l’ampliació de la jornada que recollia
la disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny de manera que
la jornada laboral no podia ser inferior a trenta set hores i mitja setmanals de treball
efectiu de promig en còmput anual.
2. La DA144a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, dels pressupostos generals per a l’Estat
per a l’exercici de 2018 (LPGE 2018), en la seva disposició addicional 144a, ha
previst la possibilitat que els ajuntaments puguin modificar la jornada de treball
ordinària del seu personal, sempre que en l'exercici pressupostari anterior s'haguessin
complert els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de despesa, i
sense que la mesura afecti l'objectiu de temporalitat de l'ocupació pública que no
podrà superar el 8% de les places de naturalesa estructural.
3. Mentre l’Ajuntament d’Olèrdola no adopti, per òrgan competent, la modificació de la
jornada en els termes de la DA144a LPGE 2018 indicada, és d’aplicació, a tot el
personal d’aquest ajuntament, la mateixa jornada de treball que la fixada per als
funcionaris de l’administració civil de l’Estat, amb l’aplicació de les normes previstes
11
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per a aquestes sobre equivalència i reducció de jornada. A dia d’avui, aquesta jornada
es computa en quantia anual i suposa una mitjana setmanal de 37 hores i mitja, sens
perjudici de les jornades especials existents o que, si escau, s’estableixin;
4. És voluntat de l’equip de govern, en la mesura del possible, millorar les condicions de
feina del personal empleat municipal (dins dels marges prevists per la llei, i treballar
així per a un bon equilibri entre els interessos i benestar del personal municipal
juntament amb la realització dels serveis públics amb la normalitat i qualitat
adequades.
5. La proposta d'acord ha estat sotmesa a Mesa de Negociació del Personal Funcionari i
Laboral, i s’hi ha votat favorablement tant per part de l'Administració com per part de
la representació del personal.
6. El 23 de juliol de 2020 el Secretari i la Interventora emeten informe conjunt número
231 respecte a l’assumpte, els quals es troben incorporats a l’expedient administratiu,
modificat el 30 de juliol com consta en l’expedient.
Per tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Establir, de conformitat amb la possibilitat prevista en el punt segon de la
DA144a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018, i amb efectes des de l’aprovació del present acord, una jornada de treball general
per al personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament d’Olèrdola de 35
hores setmanals de treball efectiu de mitjana, en còmput anual, i conseqüentment
modificar la Relació de llocs de Treball. Això mateix serà d’aplicació per les jornades
parcials.
Segon.- Determinar que l’acord del punt primer s’aplicarà mentre es donin les condicions
que la normativa pressupostària o sectorial permeti i concorrin els elements de fet que
descriu la pròpia normativa vigent a l’Ajuntament d’Olèrdola.

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

Tercer.- Comunicar aquest acord a la representació del personal funcionari i laboral, i
publicar-lo al BOPB, al tauler d’anuncis i a la seu electrònica municipal per a general
coneixement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 vots “a favor” de les dues regidores d’“ERC”, els vots “a favor” de les dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.5.- ÀMBIT D’EMPRESA I POLÍGONS. EXPEDIENT X2020000936. BASES
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT
I REPRESA DE LES ACTIVITATS D’AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DEL MUNICIPI
D’OLÈRDOLA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID19.
Antecedents de fet
1. El dia 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar que el brot
de Covid-19 s’havia convertit en una pandèmia internacional, una emergència
sanitària que està afectat greument a Catalunya.
2. Pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma i les
seves posteriors actualitzacions, es determina, entre d’altres, les mesures de
contenció en l’àmbit de l’activitat comercial.
3. Les circumstàncies excepcionals que han conduit a la declaració de l’estat d’alarma
fan necessari adoptar les mesures per lluitar contra la distorsió creada per les
mesures adoptades amb l’aparició del COVID-19.
4. L’Ajuntament és competent per a la concessió d’aquestes subvencions d’acord amb
l’article 84.2, lletra i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs
locals competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats econòmiques,
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic. Així mateix, l’article 53.4
de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, determina que “Les
corporacions locals, d'acord amb la legislació de règim local, poden dur a terme
polítiques de foment d'acord amb les competències respectives.”
5. Intervenció emet informe favorable 228/2020, de 22 de juliol a l’aprovació d'aquestes
bases i convocatòria per a l'any 2020.

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

Fonaments de dret
Són d'aplicació preferent a aquestes bases i convocatòria de subvencions la següent
normativa:
-

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i l'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Art. 172 i 214 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Ordenança general Reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
d’Olèrdola
13
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 15/11/2020 11:47
2.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 16/11/2020 10:39

El Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques

Per tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer: Aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria que figuren en l'annex d'aquest
acord per a la concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats
d’autònoms i microempreses del municipi d’Olèrdola com a conseqüència de la situació
generada pel covid-19.
Segon: Publicar, una vegada esdevingui definitiva la modificació de pressupost 13/2020
que es proposa aprovar en aquest mateix ple, l’aprovació d’aquestes bases i de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província a través de la comunicació de l’ extracte
de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al tauler d’edictes de la
corporació i al web municipal per a la seva informació pública durant el termini de 20 dies.
Aquestes Bases s’entendran definitivament aprovades, de forma automàtica i sense
necessitat de nou Acord, en cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública.
Tercer: Obrir la convocatòria a aquests ajuts, des de l’endemà de la publicació de les
bases específiques al BOPB i fins el 15 d’octubre de 2020. L’esmentada convocatòria
podrà ser suspesa en el cas que es presentin al·legacions contra les Bases específiques,
que hauran de ser resoltes pel Ple municipal.
Quart: Aprovar l’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostaria 43348030, per import de 30.000,00 euros, d’acord amb el detall següent:
N. Operació Fase Aplicació

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

220200006608 A

2020
433
48030

Import

Text lliure

30.000,00 Subvencions: 2020/2020/3/694012/000/ 2020 BASES Y CONVOCATORIA
SUBVENCIONES AYUDA A EMPRESAS

Cinquè: Comunicar, una vegada esdevingui definitiva la modificació de pressupost
13/2020, que es proposa aprovar en aquest mateix ple, a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) l’aprovació, per part de l’òrgan competent, de la proposta de
l’aprovació de les bases i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts socials derivats del
Covid-19, per donar compliment als preceptes regulats a l’Ordre EHA/875/2007, de 29 de
març, per la qual es determina el contingut i les especificacions tècniques de la informació
a subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada en el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
ANNEX
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
MANTENIMENT
I
REPRESA
DE
LES
ACTIVITATS
D’AUTÒNOMS
I
MICROEMPRESES DEL MUNICIPI D’OLÈRDOLA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA
SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19
14
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2.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 16/11/2020 10:39

1. OBJECTE
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el
procediment d’atorgament de subvencions a autònoms i microempreses que han hagut
de tancar l’establiment i/o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures
establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19, per tal de:



Contribuir a sufragar les despeses habituals relacionades amb l’activitat
econòmica que s’han continuat pagant malgrat el tancament de l’establiment i/o la
reducció de l’activitat, com ara llum, aigua i accés a internet.
Despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les
condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal,
reconfiguració de l’espai, instal·lació de mampares, etc.)

2. ENTITATS BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que
sent persona autònoma i/o microempresa (màxim 10 treballadors), que duguin a terme
activitats empresarials o comercials en l’àmbit territorial del municipi d’Olèrdola, sempre
que complexin els següents requisits:
a) Que el domicili social i el local de desenvolupament de l'activitat es trobi en el terme
municipal d’Olèrdola. Estar-hi empadronat el titular (si és persona física) o domiciliada
la societat (si és persona jurídica), abans del 14 de març de 2020.
b) Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim de la Seguretat Social i Hisenda,
durant almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març
de 2020.

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

c) De tractar-se de persona jurídica, tenir menys de 10 treballadors/res i una facturació o
balanç inferior a un milió d’euros (1.000.000€).
d) Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març o, en el cas d’haver mantingut l’activitat, haver reduït
la facturació corresponent als mesos de març i abril en, al menys, un 75% respecte a
la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l’estat
d’alarma. Si la persona sol·licitant es va donar d’alta en els sis mesos naturals exigits,
l’acreditació de la reducció d’ingressos es podrà acreditar tenint en compte el període
d’activitat.
Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que estarà inclosa en la
instància presentada juntament amb la documentació requerida.
e) Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment decretat per l’estat d’alarma no
s’hagi vist compensada per l’increment de facturació mitjançant un increment del
volum de negoci en línia o telefònic de la persona sol·licitant.
f)

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i amb la Seguretat Social. Aquest
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requisit s’ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de
pagament de la subvenció, si s’escau.
g) Que no es trobi sotmesa a cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
h) Que l’exercici de l’activitat sigui exercida de conformitat amb les prescripcions
legalment establertes i validades per l’ajuntament.
Queden excloses les persones físiques o jurídiques a què es refereix l'apartat anterior
que:
a) El 14 de març de 2020, en el cas de persones físiques, fossin perceptores de la
prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament
d'activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text refós de la Llei general de
la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre o al cas
de persones jurídiques, hagin cessat en la seva activitat.
b) El 14 de març de 2020 o data posterior, en el cas de persones físiques, fossin
treballadors per compte d'altri.
Així com també queden excloses de la subvenció, les institucions financeres o bancaries,
activitats que pertanyen a grans empreses, així com les administracions públiques, els
seus organismes autònoms, les empreses publiques i altres ens públics. Tampoc es
podran presentar les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de
lucre.

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

3. FINALITAT
L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat
pública, que no és un altre que ajudar a autònoms i microempreses pel manteniment
l’activitat econòmica d’Olèrdola, que s’han vist alterats com a conseqüència de les
mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i
han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos
que això comporta.
Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les
mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19. Per la via d’aquestes subvencions no
s’atorga cap tracte de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat en el
marc de les condicions de normal funcionament del mercat.
Les bases actuals no es poden encabir en cap dels eixos estratègics definits en el Pla
Estratègic de subvencions pel període 2020-2023 aprovat pel Ple de la corporació en la
seva sessió de 3 de febrer de 2020. No obstant, l’aparició d’una pandèmia sense
precedents com la COVID-19 és una circumstància extraordinària i imprevisible, que
permet justificar l’atorgament de les subvencions que es pretén aprovar i no resulten
contràries al pla municipal estratègic de subvencions.
4. RÈGIM JURÍDIC
L’Ajuntament és competent per a la concessió d’aquestes subvencions d’acord amb
l’article 84.2, lletra i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs
locals competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats econòmiques,
16
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especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic. Així mateix, l’article 53.4 de la
llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, determina que “Les corporacions
locals, d'acord amb la legislació de règim local, poden dur a terme polítiques de foment
d'acord amb les competències respectives.”
L’atorgament d’aquestes subvencions es regirà per les presents bases i supletòriament
per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pels articles 118 i ss.,
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la llei de subvencions, l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i per la resta
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.

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

5. DOCUMENTACIÓ
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques
a) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Escriptura de constitució o Estatuts.
c) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
d) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
e) Certificat de titularitat bancària.
f) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària.
g) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, inclosa en la instància presentada juntament amb la
documentació requerida.
h) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat
i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, inclosa en la instància
presentada juntament amb la documentació requerida.
i) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
j) En cas de tenir treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de vida
laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual
s'inclogui el nombre de treballadors a data d'1 de març de 2020.
k) Còpia de la declaració de l'impost de societats de l'any 2019 per a persones
jurídiques presentada davant l'Agència tributària per comprovar que la facturació o
balanç de l’empresa és d’un milió d’euros (1.000.000 €) o menys.
l) En els que casos en què no s'hagin vist afectats pel tancament d'establiments, de
conformitat amb el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica
l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagin patit una reducció de la seva
facturació durant els mesos de març i abril en, al menys el 75%, en relació amb la
mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat
d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la
informació comptable que ho justifiqui des dels 6 mesos previs a la declaració de
l'estat d'alarma (14 de març de 2020):
- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes
17
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- o llibre diari d'ingressos i despeses
- o llibre registre de vendes i ingressos
- o llibre de compres i despeses
- o qualsevol altre document que acrediti la pèrdua d’ingressos.
Quan la persona jurídica no estigui obligada a portar els llibres que acrediten el volum
d'activitat, hauran d'acreditar la reducció del menys del 75% exigida per qualsevol mitjà
de prova admès en dret.
2.- Persones físiques
a) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
b) Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat econòmica amb la
seva data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de desenvolupament
de l'activitat.
c) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la
Mútua professional corresponent.
d) En cas de tenir treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de vida
laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual
s'inclogui el nombre de treballadors a data d'1 de març de 2020.
e) Certificat de titularitat bancària.
f) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària.
m) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, inclosa en la instància presentada juntament amb la
documentació requerida.
g) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
h) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social
i) En els que casos en què no s'hagin vist afectats pel tancament d'establiments, de
conformitat amb el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica
l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagin patit una reducció de la seva
facturació durant els mesos de març i abril en, al menys, el 75%, en relació amb la
mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat
d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la
informació comptable que ho justifiqui des dels 6 mesos previs a la declaració de
l'estat d'alarma (14 de març de 2020):
- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes
- o llibre diari d'ingressos i despeses
- o llibre registre de vendes i ingressos
- o llibre de compres i despeses
- o qualsevol altre document que acrediti la pèrdua d’ingressos.
L’Ajuntament pot comprovar en qualsevol moment les condicions que han donat peu a
l’atorgament de la subvenció. Igualment, amb la sol·licitud d’aquesta subvenció, el/la
sol·licitant autoritza l’ús de les seves dades personals en tot allò que sigui necessari per a
la gestió de la subvenció.
6. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
18
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1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la
seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia
15 d’octubre de 2020 inclòs.
2. Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l’emplenament del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da i que s’haurà de presentar davant el
Registre General de l’entitat, o bé telemàticament, en el cas de les persones físiques,
si bé, en el cas de les persones jurídiques, la presentació telemàtica serà obligatòria.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base
podrà trobar-se a la seu electrònica http://www.olerdola.cat/
3. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà
al/a la beneficiari/ària, per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia
següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries,
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015.
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió de la prestació regulat en aquestes bases és el compliment
dels requisits, per ordre de presentació de la sol·licitud i fins l’esgotament de la
consignació pressupostària.
Les sol·licituds presentades seran examinades per una comissió avaluadora, que farà el
seguiment de tot el procés així com de les sol·licituds rebudes, per tal de garantir la
consecució dels objectius previstos i proposar l’atorgament i/o denegació de les
prestacions sol·licitades.
La comissió avaluadora estarà formada pel Regidor d’Empresa, el Secretari de la
Corporació (o persona en qui delegui ) i la Interventora de l’Ajuntament (o persona en qui
delegui), assessorats pel o per la tècnic/a especialista de l’àrea del Consell Comarcal. La
Comissió de valoració elevarà a l’òrgan competent l’informe proposta d’atorgament dels
diferents ajuts, aplicant els criteris aprovats en aquestes bases, el qual resoldrà sobre
l’atorgament.

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

L’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió de les subvencions directes
sol·licitades és la Junta de Govern Local.
8. OBJECTE, IMPORT, QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS A
ATORGAR I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
L’import de les subvencions serà de 600 euros, de pagament únic pels beneficiaris/ries
d’acord amb les següents línies de subvenció:
-

Despeses de subministres (aigua, llum, gas) i accés a internet, amb un màxim
de 300 euros
Despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les
condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal,
reconfiguració de l’espai, instal·lació de mampares, etc.), amb un import
màxim de 300 euros.
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El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 30.000 € i anirà a
càrrec de les aplicacions pressupostàries 433-48030 Subvencions ajuts empreses.
L'Ajuntament concedirà les subvencions fins que s'esgoti la partida pressupostaria
prevista, sense perjudici de que es pugui ampliar la mateixa.

9. TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds o un altre
que es consideri pertinent.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Són obligacions dels beneficiaris d’aquests ajuts les especificades a l’article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.

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

11. FORMA DE PAGAMENT
Un cop s’hagi emès resolució favorable a l’atorgament l’Ajuntament ha d’iniciar els tràmits
per al seu pagament. Atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina l’ajuda i als
efectes de garantir la destinació de la mateixa, el pagament s’ha de realitzar directament
al número de compte que hagi indicat el beneficiari en la sol·licitud.
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant la part beneficiaria no es trobi
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la seguretat Social o
sigui deutora per resolució de procedència de reintegrament. En aquest sentit,
l'Ajuntament d’Olèrdola comprovarà de forma directa el compliment de les obligacions en
aquestes matèries.
En cas que l’Ajuntament d’Olèrdola detecti que s’ha percebut alguna subvenció no
declarada, serà requerit/a per al seu reintegrament.
La persona sol·licitant autoritza a l’Ajuntament a demanar dades de caràcter personal,
necessàries per a la gestió dels expedients, a l'administració tributària, a les entitats
gestores de la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes fiscals i de control
de les prestacions.
20
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El pagament s’efectuarà en forma de transferència bancària.
12. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Cal posar de manifest que les prestacions d'urgència social són compatibles amb les
altres prestacions de la mateixa naturalesa (article 30.5 de la Llei 13/2006). No obstant,
no s’admetrà la concurrència de subvencions rebudes per altres administracions pel
mateix concepte i mateix període pel qual s’hagi atorgat la prestació municipal.
13. CAUSES DE REINTEGRAMENT
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, el seu
import definitiu sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrarne l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat al reintegrament el/la beneficiari/ària que hagi
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant-ne aquelles que
n’haguessin impedit la concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de
l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
14. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals, i el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, de protecció de
dades, les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i
tramitar la corresponent convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat que la normativa estableix.

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

Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació
i d'oposició, amb relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la
sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves dades per part de
l’Ajuntament d’Olèrdola de manera expressa.
15. DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en aquestes bases particulars és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, l'Ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament d'Olèrdola i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim
local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Recursos presenta la
proposta i la sotmet a debat:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
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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 dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.6.- EXPEDIENT X2020000619. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA A
L’ASSOCIACIÓ CAMÍ RAMADER DE MARINA.
Antecedents de fet
1.- L’any 2015, els ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, Llívia i Lluçà, van signar
un acord per promoure el Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès (CRM),
una proposta de reivindicació i promoció de la transhumància i de recuperació i
preservació dels camins ramaders a Catalunya, i especialment en el territori que uneix els
tres municipis al llarg de la ruta transhumant existent entre el Pirineu i el litoral al Penedès
i Garraf.
2.- Aquest acord, revalidat l’any 2016, emplaçava als tres ajuntaments a treballar
conjuntament, unint esforços i recursos, per al desenvolupament d’un projecte comú de
difusió i potenciació de la transhumància i els camins ramaders sota el nom de Camí
ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès (CRM), amb l’objectiu de fer valer el
patrimoni històric, cultural i ambiental d’aquest camí i convertir-lo en recurs de
desenvolupament econòmic i turístic a nivell local i regional.

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

3.- Per tal de continuar donant impuls al projecte, els tres ajuntaments van acordar, el
passat mes d’abril, manifestar la seva voluntat per impulsar i crear l’associació Camí
Ramader de Marina de la Cerdanya al Penedès (ACRM), per tal d’articular aquest treball
conjunt entre els tres municipis i aconseguir l’adhesió de nous municipis socis que
s’afegeixin al projecte. A tal fi van constituir l’Associació mitjançant acords plenaris que
van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (CVE 2018031333 Pàg.
1-13) del 08/08/2018 i de la Província de Girona nº 191 de 03/10/2018.
4.- Els fins de l’associació ACRM són:
 Salvaguardar i fer valer la ramaderia extensiva i l'activitat transhumant i
pastorívola que, per raons ben diverses, ha anat en declivi des del segle XX.
 Potenciar i preservar tot el patrimoni cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i
ecològic que es pot relacionar amb la transhumància i els camins ramaders a
Catalunya i, en especial, en tot l'itinerari per on transcorre el Camí Ramader de
Marina.
 Promocionar i dinamitzar turísticament l'àrea per on passa la ruta tot seguint
criteris de sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental.
Per aconseguir les seves finalitat, l’associació realitza les activitats següents:
 Inventariar i catalogar els elements patrimonials (materials i immaterials) de la
ruta, els directament vinculats amb el camí ramader principal i els que l'envolten.
22
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Elaborar i senyalitzar una ruta amb les seves possibles variants que segueixi el
recorregut del Camí Ramader de Marina establint etapes per realitzar-la a peu, a
cavall i en BTT i vincular-hi els diferents agents econòmics del territori, sempre
respectant, promovent i prioritzant l'activitat ramadera extensiva.
Elaborar un mapa-guia de la ruta.
Promoure periòdicament activitats de promoció de la transhumància i els camins
ramaders i del projecte del “Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès”.
Promoure la creació d'equipaments i serveis estables de difusió, promoció i estudi
de la transhumància i els camins ramaders a Catalunya.
Fer seguiment, mitjançant el càlcul d’indicadors, de la sostenibilitat de les accions
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte.
Elaborar materials de difusió del projecte, crear un espai web que englobi tot el
contingut del projecte així com posicionar el projecte a les xarxes socials.
Crear sinèrgies econòmiques que impliquin al teixit comercial i de serveis.
Afavorir la creació de llocs de treball vinculats al territori i a tots els aspectes
culturals i econòmics.
Incentivar i promoure la classificació dels camins ramaders a Catalunya i, en
especial, als municipis per on discorre la ruta, d’acord amb la normativa vigent en
cada moment.

5.- La ruta del Camí ramader de Marina fa aproximadament 200 quilòmetres i passa per
més d’una cinquantena de municipis. Entre ells, el municipi d’Olèrdola, i és voluntat
d’aquest Ajuntament, com a municipi per on passa la ruta, contribuir a potenciar el
projecte del “Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès” i treballar per
potenciar el patrimoni històric, cultural i ambiental d’aquest camí, per tal de convertir-lo en
un recurs de desenvolupament econòmic i turístic local, tot participant en les accions de
l’associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.
6.- L’Ajuntament és coneixedor dels objectius de l’associació del Camí ramader de Marina
i té la ferma voluntat d’adherir-se al projecte, per la vinculació al territori, per treballar
valors de conservació de la natura i de l’aprofitament dels recursos ja existents al territori.

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

7.- La quota d’adhesió a l’associació és de 800,00€, ja que pel nombre d’habitants que té
Olèrdola, es troba en el tram configurat pel nombre d’habitants de 3501-4000, que equival
a aquesta quota.
8.- Al pressupost municipal per l’exercici 2020, hi ha consignació pressupostària suficient,
per fer front a la quota d’adhesió, que correspon a la partida 432.48021 – Subvenció
Associació Camí Ramader de Marina, per import de 800,00€.
Fonaments de dret
1.- La disposició addicional cinquena de la Llei de Bases de Règim Local, reconeix el dret
a l'associacionisme de les entitats locals fins: “Les entitats locals poden constituir
associacions, d'àmbit estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció dels seus
interessos comuns, a les que se'ls aplicarà la normativa específica i, en el no previst en
aquesta, la legislació de l'Estat en matèria d'associacions”.
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2.- Article 133 i següents del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya relatiu a les organitzacions associatives d’ens
locals.
3.- En virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, que diu “Aquelles altres que hagin de
correspondre al Ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial”, en relació
amb l'article 47.2.g).
Per tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l'adhesió del municipi d’Olèrdola com a membre de ple dret de
l'Associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.
Segon.- Acceptar el text dels Estatuts que regeixen l’Associació esmentada, i que
consten com a annex a aquest acord.
Tercer.- Designar a l’Alcalde Lucas Ramírez Búrdalo, amb DNI 47637705J, o a les
persones electes que legalment els substitueixin, com a representants titulars de
l'Ajuntament d’Olèrdola a l'Associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès.
Quart.- D’acord amb la previsió establerta a l’article 16 apartat IV) dels Estatuts de
l’Associació, s’acorda designar a Pere Sadurní Roig, amb DNI nº 46632952S, regidor,
com a representant suplent de l'Ajuntament d’Olèrdola. La persona representant
substituta només hi assistirà en cas que no hi pugui assistir el representant titular.
Es fa constar en el cos d’aquests acords, i com a part integrant dels mateixos que,
presents en aquest acte les persones nomenades, accepten la seva designació com a
representants de l'Ajuntament d’Olèrdola en el si dels òrgans de l'esmentada Associació.
Cinquè.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de la despesa per a
l’anualitat 2020, segons les dades del quadre adjunt:
N. Operació Fase

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

220200006225 AD

Aplicació
2020
48021

Import
432

Nom terc.

800 ASSOCIACIO
MARINA

CAMI

RAMADER

Text lliure
DE QUOTA
X2020000619

ADHESIO

Sisè.- Notificar aquests acords a la l'Associació Camí Ramader de Marina. De la
Cerdanya al Penedès, per a que procedeixi a la corresponent acceptació de l'Ajuntament
com a nou membre de l'Associació.
ANNEX 1. ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CAMÍ RAMADER DE MARINA
Estatuts associació Camí Ramader de Marina
Títol I.- Disposicions generals
24
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Article 1.
Amb la denominació “Associació del Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès”, es constitueix aquesta entitat. L’associació adopta la sigla “ACRM” per
representar-la.
L'associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica, i es
regeix per aquests Estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i pel que preveu el
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, i per la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del
govern local, així com pel Decret 110/1996 de 2 d’abril pel qual es regula el règim de les
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent.
En els aspectes no fixats per aquestes normatives, l’associació es regirà per la regulació
en matèria d’associacions, previst a la legislació catalana, d’acord amb la Llei 4/2008, de
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
La incorporació a l’associació es farà a sol·licitud del Ple dels ens locals i l'acord
d'admissió de l'assemblea de l'associació, amb modificació, si s'escau, dels estatuts.
Tots els membres que s'incorporin a l'associació tindran la categoria de socis ordinaris i
es regiran quant als seus deures i obligacions pel que preveu la Llei d'Associacions 7/97.
Article 2.
1. Els fins de l’associació són:
Salvaguardar i fer valer la ramaderia extensiva i l'activitat transhumant i pastorívola
que, per raons ben diverses, ha anat en declivi des del segle XX.
Potenciar i preservar tot el patrimoni cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i
ecològic que es pot relacionar amb la transhumància i els camins ramaders a Catalunya i,
en especial, en tot l'itinerari per on transcorre el Camí Ramader de Marina.
Promocionar i dinamitzar turísticament l'àrea per on passa la ruta tot seguint criteris de
sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental.
Per aconseguir les seves finalitat, l’associació realitza les activitats següents:

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Inventariar i catalogar els elements patrimonials (materials i immaterials) de la
ruta, els directament vinculats amb el camí ramader principal i els que l'envolten.
Elaborar i senyalitzar una ruta amb les seves possibles variants que segueixi el
recorregut del Camí Ramader de Marina establint etapes per realitzar-la a peu, a
cavall i en BTT i vincular-hi els diferents agents econòmics del territori, sempre
respectant, promovent i prioritzant l'activitat ramadera extensiva.
Elaborar un mapa-guia de la ruta.
Promoure periòdicament activitats de promoció de la transhumància i els camins
ramaders i del projecte del “Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès”.
Promoure la creació d'equipaments i serveis estables de difusió, promoció i estudi
de la transhumància i els camins ramaders a Catalunya.
Fer seguiment, mitjançant el càlcul d’indicadors, de la sostenibilitat de les accions
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte.
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Elaborar materials de difusió del projecte, crear un espai web que englobi tot el
contingut del projecte així com posicionar el projecte a les xarxes socials.
Crear sinèrgies econòmiques que impliquin al teixit comercial i de serveis.
Afavorir la creació de llocs de treball vinculats al territori i a tots els aspectes
culturals i econòmics.
Incentivar i promoure la classificació dels camins ramaders a Catalunya i, en
especial, als municipis per on discorre la ruta, d’acord amb la normativa vigent en
cada moment.

2. En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3.
1. El domicili de l’associació s’estableix a Santa Margarida i els Monjos, i radica a
l’Avinguda Catalunya, núm. 74, de Santa Margarida i els Monjos, sense prejudici que
l’Assemblea General pugui modificar-ho quan ho consideri convenient i sense perjudici
que se’n puguin descentralitzar les activitats.
Es podran crear delegacions de l’associació per prestar-ne els serveis a qualsevol punt
del territori català.
A l’acord de creació se’n regularà el règim.
2. Les funcions i activitats d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
3. L’associació podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de
col·laboració amb altres associacions o entitats que tinguin finalitats anàlogues.
L’associació pot tenir relacions de cooperació i col·laboració amb altres entitats similars
de l’Estat espanyol i d’altres països. També pot adherir-se o tenir qualsevol altre tipus de
relació amb les entitats internacionals que tinguin finalitats anàlogues.
Article 4.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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La durada de l’associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea
General o per qualsevol de les causes previstes a la llei.
Títol II.- Els membres de l’associació i els seus drets i deures
Article 5.
1. Tots els municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya poden ser membres de
l’associació.
2. L’acord d’adhesió ha de ser pres pel ple o òrgan competent de l’ens local i degudament
comunicat a l’associació.
3. L’àmbit territorial de l’associació és Catalunya.
Article 6.
26
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Són drets de les persones membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, mitjançant els seus o les
seves representants.
2. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació,
d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta de Govern tot el que considerin que pugui contribuir
a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials
bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta de Govern o
dels mandataris de l'associació.
7. Ser escoltades prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part de les comissions o grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
13. Sol·licitar i rebre aclariments i informes mitjançant els òrgans facultats per fer-ho.
Article 7.
Són deures de les persones membres de l’associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament i proactiva per
assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres
aportacions econòmiques contemplades als estatuts i que es concretaran al reglament de
règim intern.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta de Govern de l'associació.
5. Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans a què siguin
convocats.
6. Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’associació

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Article 8.
La condició de persona associada es perdrà:
1. Per decisió de l’associat/da, presa per acord del ple o òrgan competent respectiu, que
ho haurà de comunicar a l’associació.
2. Per accions o omissions sancionades d’aquesta manera d’acord amb el reglament de
règim intern que pot aprovar l’associació, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència
de l’interessat/da, d’acord amb el que estableix el Títol V d’aquests Estatuts, regulador del
procediment disciplinari.
3. Per impagament de les quotes durant dos anys.
4. La baixa tindrà efecte a partir del moment en que es rebi la notificació de l’acord.
Títol III.- Organització i funcionament
Article 9.
L’associació es regirà pels òrgans següents:
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a) L’Assemblea General
b) La Junta de Govern
Capítol I. L’Assemblea General
Article 10.
1. L’Assemblea General és l’òrgan màxim de l’associació. Està formada per les persones
representants dels ens associats.
2. Cada ens associat disposarà d’un vot.
3. Totes les persones membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General,
incloent-hi les absents, les qui en discrepen i les presents que s'han abstingut de votar.
4. Les reunions de l’Assemblea General poden ser ordinàries o extraordinàries.
Article 11.
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Elegir el President o Presidenta de l’associació.
b) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta de Govern, el pressupost i els comptes anuals.
c) Elegir i separar les persones membres de la Junta de Govern i controlar-ne l'activitat.
d) Modificar els estatuts.
e) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al
pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
f) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
g) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
h) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
i) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
j) Conèixer i resoldre les sol·licituds presentades per ser soci/a, les altes i les baixes
degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
k) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta
de Govern per faltes molt greus.
l) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan
de l’associació. m) Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que afectin els
objectius de l’associació.

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

Article 12.
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i, en tot
cas, en el termini de quatre mesos a partir de la constitució dels governs locals.
2. La presidència pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre
que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis/es; en
aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la
sol·licitud.
3.El lloc de reunió dels òrgans de l’associació té caràcter itinerant, comunicant
degudament el lloc de celebració a través de la convocatòria.
Article 13.
1. L'Assemblea és convocada per la Junta de Govern mitjançant una convocatòria que ha
de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
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2. La convocatòria s'ha de comunicar amb un mínim de quinze dies abans de la data de
la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic enviat a l’adreça electrònica
corporativa que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació,
necessitant la confirmació de l’assistència o excusa de l’associat pel mateix mitjà.
3. Les reunions de l'Assemblea General les presideix el/la President/a de l'associació o
aquelles persones en qui hagi delegat. Si no hi és, l'han de substituir, successivament,
el/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta o aquelles persones en qui
hagin delegat. Hi ha d'actuar com a Secretari/a qui ocupi el mateix càrrec a la Junta de
Govern.
4. El/la Secretari/a estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el/la
President/a. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats,
el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
5. L’acta de la reunió serà aprovada en l’Assemblea General immediatament posterior.
Article 14.
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament en primera convocatòria, quan hi hagi
present, almenys, la meitat de les entitats associades. Si no existeix quòrum, es
constituirà en segona convocatòria mitja hora després de l’hora assenyalada per a la
primera convocatòria, considerant-se vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre
d’entitats associades presents o representades.
2. Un nombre de persones membres que representi almenys el 10% d’aquestes pot
sol·licitar a la Presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de
l’Assemblea General, la qual els hi haurà d’incorporar. Si aquesta ja ha estat convocada,
la sol·licitud s’ha de formar en el primer terç del període comprès entre la recepció de la
convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els membres
de l’ampliació de l’ordre del dia.
3. La Junta de Govern pot incloure en l’ordre del dia un o més assumptes per tractar
malgrat que l’Assemblea ja hagi estat convocada. En aquest cas, ho podrà fer dins el
primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data en què
aquest òrgan s’ha de reunir.
4. La Junta de Govern, per raons d’urgència degudament motivada, pot incloure en l’ordre
del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats, però en aquest supòsit no
podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que l’Assemblea General
ratifiqui la seva inclusió en l’ordre del dia.

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

Article 15.
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de
l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones sòcies presents o
representades.
3. Els acords presos són executius des de la seva aprovació durant la reunió de
l’Assemblea General
Capítol II. La Junta de Govern
Article 16.
1. La Junta de Govern regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest
òrgan el/la President/a, el/la Secretari/a i el/la Tresorer/a, càrrecs que han de ser exercits
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per persones diferents. Es preveu la possibilitat de que hi hagi un/a Vicepresident/a i
els/les vocals. El nombre de vocals estarà en funció de les necessitats que la Junta
determini.
2. Podran ser elegibles totes les entitats membres de l’associació, mantenint en tot
moment una representació d’almenys un dels tres municipis fundadors del projecte “Camí
Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès” (un/a representant de Santa Margarida
i els Monjos, un/a representant de Llívia i un/a representant de Lluçà)
3. L'elecció de les persones membres de la Junta de Govern, que han d’estar associades
i ser majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides
entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
4. Les persones membres titulars de la Junta de Govern hauran d’ocupar la presidència
dels ens locals associats que representin. Les persones membres suplents hauran
d’ocupar la responsabilitat de l’àrea que cada ens local hagi designat com més afí a les
activitats de l’associació.
5. Els càrrecs s’exerceixen pel període coincident amb el mandat dels ens locals.
6. La pèrdua de la condició representativa comportarà la pèrdua del càrrec.
7. Les vacants produïdes per fi de mandat o pèrdua de condició representativa seran
cobertes per la persona representant de l’ens local que ocupi la mateixa condició
representativa que el/la membre sortint (podent ser reelegida la persona que, de la
mateixa manera, conservi la condició representativa de l’ens local).
8. Cada ens local haurà de comunicar a l’Assemblea General, en un període màxim de
tres mesos, el nomenament de dos representants de l’ens local per raó de nou mandat o
pèrdua de condició representativa, que actuaran a l’associació com a titular i suplent, si
s’escau.
9. Durant el període entre la fi de mandat o pèrdua de condició representativa i la
renovació de càrrecs, els càrrecs entren en funcions.
10. A la fi de cada mandat i en el termini màxim de quatre mesos, es convocarà a
l’Assemblea General per, entre d’altres, renovar els càrrecs de la Junta de Govern.
11. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre
d’Associacions mitjançant un certificat, emès per Secretaria amb el vistiplau de la
Presidència, en el què s’adjuntarà l’acta provisional de la sessió en què es produeix el
nomenament i cessament dels càrrecs. S’haurà d’incloure també l’acceptació de les
persones que passen a ocupar aquests càrrecs en cas de nomenament o renovació.
12. Les persones membres de la Junta de Govern exerceixen el càrrec sense cap
remuneració.
13. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat
pot esdevenir-se per:
a) fi de mandat en cas d’entitats públiques o pèrdua de càrrec electe
b) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas
de les jurídiques
c) incapacitat o inhabilitació
d) renúncia notificada a l’òrgan de govern
e) separació acordada per l’Assemblea General
f) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
14. Les vacants que es produeixin a la Junta de Govern s'han de cobrir en la primera
reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot
ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 17.
1. La Junta de Govern té les facultats següents:
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a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la
Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les
normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos
pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els
membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi
adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè
els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar les persones empleades que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
i) Establir comissions o grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç
els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. La
Junta de Govern s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball. La
Junta de Govern establirà la periodicitat en la què ha de rebre de les persones que se
n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.
j) Nomenar els vocals de la Junta de Govern que s'hagin d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc reunió o trobada.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en
l'article 27.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre
òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

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

Article 18.
1. Presideix la Junta de Govern el President o la Presidenta de l’associació.
2. La Junta de Govern, o la comissió en la què delegui, es reuneix en sessió ordinària,
amb convocatòria prèvia de la presidència, almenys tres cops l’any.
3. El lloc de celebració de la reunió de la Junta de Govern té caràcter itinerant,
comunicant degudament el lloc de celebració a través de la convocatòria.
4. Per a la celebració de la sessió ordinària caldrà convocar les seves persones membres
amb un mínim de 20 dies hàbils d’antelació, i per a la celebració de la sessió
extraordinària només seran necessaris un mínim de 10 dies hàbils d’antelació.
5. La convocatòria es podrà fer per correu electrònic o per altres mitjans telemàtics.
6. Per tal que la celebració de la reunió sigui vàlida, ja sigui amb caràcter ordinari com
extraordinari, caldrà que hi assisteixi la Presidència, la Secretaria i almenys una altra
persona membre de la Junta de Govern.
7. Els acords de la Junta de Govern s’adopten per majoria simple de les seves persones
membres presents o representades. Els acords presos s’han de fer constar en el llibre
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d’actes i els han de signar la Secretaria o Presidència de la Junta de Govern. A l’inici de
cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió anterior. A cada persona membre
de la Junta de Govern li correspon un vot.
8. La Junta de Govern es pot reunir mitjançant videoconferència, teleconferència o
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de les persones membres. En
aquests casos, la reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi la presidència. En
les reunions virtuals s’han de considerar persones membres assistents aquelles que
hagin participat en la videoconferència o teleconferència, o hagin emès el vot per correu
electrònic.
9. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional,
a criteri de la Presidència, mitjançant l’emissió del vot per correu electrònic, sempre que
quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del
vot i se’n garanteixi l’autenticitat.
10. La Junta de Govern, en la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries,
establirà el lloc de celebració de la reunió, preferentment pel territori de Catalunya i els
municipis de les entitats membres.
Article 19.
1. La Junta de Govern pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços de
les seves persones membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un/a o uns/es quants mandataris/es per
exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada
cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o
aprovar l’Assemblea General.
Capítol III. La presidència

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

Article 20.
1. El President/a de l’associació serà elegit/da per l’Assemblea General d’entre les
persones representants titulars designades per cada membre de l’associació.
2. Correspon al President/a la representació legal de l’associació.
3. El President/a tindrà les atribucions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de
la Junta de Govern.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta de Govern.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta de
Govern.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la
Junta de Govern.
g) L’ús de la firma social per signar documents públics o privats
h) Nomenar la Vicepresidència, si s’escau.
2. La Presidència és substituïda, en cas d'absència o malaltia, pel Vicepresident/a –si n’hi
ha- o bé per la persona suplent designada.
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3. Les delegacions a la Vicepresidència poden ésser tant de caràcter puntual com de
caràcter permanent. De les delegacions de caràcter permanent se’n donarà compte a la
Junta de Govern.
Capítol IV. La tresoreria i la secretaria
Article 21.
1. El nomenament, la destitució i el cessament del Tresorer/a serà aprovat per la Junta de
Govern, a proposta del/la President/a.
2. Al Tresorer/a, que no caldrà que tingui la condició prèvia de membre de l’Associació, li
correspon: la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració
del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portar un llibre de caixa. Signar els
rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagar les factures aprovades per la
Junta de Govern, les quals han de ser visades prèviament pel president/a.
3.El nomenament, la destitució i el cessament del/a Secretari/a serà aprovat per la Junta
de Govern, a proposta del/la President/a.
4. Al Secretari/a, que no caldrà que tingui la condició prèvia de membre de l’associació, li
correspon: recollir, arxivar i custodiar la documentació de l'associació, redactar, aixecar i
signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta de Govern, portar el
llibre d’actes, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de
registre de persones sòcies i de les seves persones representants.
Capítol V. Les comissions o grups de treball

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Article 22.
1. Podran constituir-se comissions o grups de treball per elaborar estudis i formular
propostes sobre qüestions directament relacionades amb les finalitats de l’associació.
2. Les comissions o grups de treball es creen per desenvolupar algun aspecte concret
relacionat amb les finalitats i els plans de l’associació.
3. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar les
persones membres de l'associació que vulguin formar-los, què estaran representades per
personal tècnic municipal i/o per representants polítics, que n'han d'assabentar la Junta
de Govern. El nombre de persones que el formen hauria de ser limitat per garantir la seva
funcionalitat, tot i existir la possibilitat de que en certs moments es necessiti de més
col·laboració. També en podrien formar part persones externes a l'associació que
enriqueixin i aportin als objectius, ja sigui per coneixement o assessorament.
4. Cada ens local haurà de designar, com a mínim, a una persona tècnica de referència.
En cas d’absència sobrevinguda d’aquesta figura, s’haurà de designar a una altra
persona tècnica en el període màxim d’un mes.
5. El funcionament de les comissions o grups de treball es recollirà al reglament de règim
intern de l’associació.
Títol IV.- Règim econòmic
Article 23.
Aquesta associació neix sense cap patrimoni inicial.
Article 24.
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Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per a les seves persones membres, que
poden ser quotes d’ingrés, ordinàries i extraordinàries.
b) les subvencions
c) les donacions, les herències o els llegats
d) Rendiment d’activitats, serveis i publicacions.
e) Operacions de crèdit.
Article 25.
1. Totes les persones membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que
determini l'Assemblea General a proposta de la Junta de Govern.
2. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques—que s'han
d’abonar per mesos, trimestres, semestres o anuals, segons el que disposi la Junta de
Govern— i quotes extraordinàries.
Article 26.
1. L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 27.
1. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit o
d'estalvi, hi han de figurar les signatures del/la President/a, el/la Tresorer/a i el/la
Secretari/a.
2. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals
obligatòriament ha de ser la del/la Tresorer/a.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Títol V.- Règim disciplinari
Article 28.
1. La Junta de Govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons
el que estableixi el reglament intern.
3. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta de Govern nomena una persona
instructora, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15
dies, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final,
que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts de les persones membres de
la Junta de Govern, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
4. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta de Govern, les
persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera
assemblea general que tingui lloc.
Títol VI.- Modificació dels Estatuts
Article 29.
34
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1. La modificació dels Estatuts haurà de ser aprovada per l’Assemblea.
2. L’acord de modificació haurà de ser aprovat per majoria absoluta.
Títol VII.- Dissolució de l’Associació
Article 30.
1. L’acord de dissolució, fusió o transformació haurà de ser aprovat en una sessió
extraordinària de l’Assemblea convocada amb aquest únic objecte, amb el vot favorable
de tres quartes parts de les persones representants dels ens locals presents a la sessió.
2. En cas de dissolució, l’acord inclourà el nomenament de la comissió liquidadora. En
cas que hi hagi béns sobrants, s’adjudicaran a les entitats membres de l’associació de
manera proporcional a les quotes aportades per cadascun d’ells durant l’últim exercici
econòmic.
ANNEX Nº 2 ALS ACORDS D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CAMÍ DE MARINA. DE LA
CERDANYA AL PENEDÈS. DOCUMENT DE QUOTES DE L’ASSOCIACIÓ QUE
S’APROVA JUNTAMENT AMB L’ADHESIÓ
Habitants

2001-2500

2501-3000
3001-3500

3501-4000
4001-4500
4501-5000

Quota en euros
500
500
500
500
500
500
500
600
600
700

De 2001 a 5000 hab van pujant 100e

800
800
800
900
900
1000

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Sr. Pere Sadurní Roig, regidor de Turisme presenta la proposta i la sotmet a debat:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
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Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.7.- ÀMBIT DE TURISME. EXPEDIENT X2020000951. ACTUALITZACIÓ
DEL
CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA.
Antecedents de fet
1. El 31 de juliol de 2018 el Ple de la Corporació acorda l’adhesió de l’Ajuntament a
Consorci de Promoció Turística del Penedès en qual fou constituït per a l’acompliment
de les finalitats assenyalades en els seus estatuts aprovats per l’Assemblea del
Consorci en data 14 de maig de 2015 i publicats en el Butlletí Oficial de la província
de Barcelona núm. 147 de 22 de juny de 2015. (X2017000550).
El conveni subscrit entre les parts, d’una banda, Sr. Lucas Ramírez Búrdalo en qualitat
d’Alcalde- President de l’Ajuntament d’Olèrdola i Sr. Sergi Vallès Domingo, en
representació del Consorci de Promoció Turística del Penedès, establia una vigència
des de la seva signatura fins a la finalització del seu objecte. La durada dels convenis
administratius va ser objecte de regulació de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de 2015, del
Règim Jurídic del Sector Públic que prescriu que aquests que han de tenir en tot cas
una durada definida en el seu clausulat que en cap cas podrà ser superior als 4 anys.
(art. 49.1r).
2. El Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat local, sense finalitat de
lucre, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins
i de durada indefinida, format per entitats públiques i privades, i creat amb l’objectiu de
promoure i impulsar polítiques turístiques coordinades amb els municipis de l’àmbit de
la Denominació d’Origen Penedès.
3. El 23 de juliol de 2020 el Secretari emet informe favorable número 230/2020.

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

Fonaments de dret
1. Els Estatuts del Consorci de Promoció Turística del Penedès, vigents a la present
data, són els aprovats per l’Assemblea general en data 14 de maig de 2015 i publicats
en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 29 de desembre de 2015.
2. L’article 57, sobre les relacions interadministratives, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
3. Els articles 118 i següents fins l’article 127 de La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, sobre els Consorcis; així com l’article 143, de cooperació
entre administracions públiques.
4. L'article 110 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

36
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5. Article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, activitats i serveis de les entitats locals,
6. En virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, que diu “Aquelles altres que hagin de
correspondre al Ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial”, en relació
amb l'article 47.2.g).
Per tot l’exposat, el Ple municipal de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents
ACORDS:
Primer: Aprovar l’actualització del conveni entre l’Ajuntament d’Olèrdola al Consorci de
Promoció Turística del Penedès en els termes que es recullen en el conveni que s’annexa
al present acord.
Segon: Facultar a l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la signatura
del present conveni, així com els pactes i tràmits que siguin necessaris per a la seva
execució.
Tercer: Notificar aquest acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès.
Quart: Publicar el present acord al BOPB als efectes de l’article 322 en relació al 313 del
ROAS.
ANNEX

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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CONVENI D’ADHESIÓ ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT O ENTITAT.
REUNITS
D’una banda, el President, senyor Ramon Riera Bruch, el qual actua en nom i
representació del CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS, (en
endavant CPTP), en ús de les facultats de delegació conferides per Decret de la
Presidència núm. G1009-0065/2019 de data 24 de juliol de 2019, i de representació
conferides per l’article 22 dels Estatuts vigents, aprovats per l’Assemblea de l’entitat
en data 11 de desembre de 2014, i publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 22 de juny de 2015 i les expressament facultades en l’Assemblea
celebrada el dia 12 de març de 2020.
D’altra banda, l’Alcalde/essa, Il·lm. senyor/a Lucas Ramírez Búrdalo, el/la qual actua
en nom i representació de l’AJUNTAMENT D’OLERDOLA, (Alt Penedès) (en
endavant l’Ajuntament) en ús de les facultats de representació conferides per l’article
53 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.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consorci de Promoció Turística del
Penedès, i el/la senyor/a Francesc Fernández Ferran, secretari/ària de l’Ajuntament,
per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció
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prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de
col·laboració, i MANIFESTEN
I.

Que aquest Consorci fou constituït per a l’acompliment de les finalitats
assenyalades en els seus estatuts.

II. Que el Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat local sense
finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per
l’acompliment dels seus fins i de durada indefinida.
III. Que el Consorci de Promoció Turística del Penedès l’integren voluntàriament com
a promotors:

-

Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Servei de Turisme).
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Patronat Municipal de Turisme).
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès.

IV. Que en congruència amb els seus fins, s’ha ampliat amb la incorporació per
adhesió de d’altres administracions públiques amb competències sobre l’objecte
del Consorci i que mostren un interès comú amb les finalitats pròpies de l'ens, així
com per l’adhesió d’altres entitats privades que tenen una finalitat d’interès comú
amb les finalitats pròpies del Consorci.

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

V. Que constitueix l’objectiu essencial del Consorci de Promoció Turística del
Penedès la millora, la promoció i el foment del turisme i per a aquesta finalitat pot
dur a terme, entre d’altres, les accions relacionades en l’art. 10 dels Estatuts:
 Promoure i impulsar polítiques turístiques coordinades.
 Coordinar els interlocutors turístics a l'efecte d'establir una política de
consens en totes les accions, i promoure la sensibilització de la societat
respecte al fenomen turístic.
 Promoure la creació d'instal·lacions complementàries de caràcter turístic.
 Estimular la realització de tota mena d'activitats culturals, artístiques,
esportives i recreatives, amb l'objectiu d'afavorir
 El creixement de l'oferta de lleure.
 Representar els interessos turístics en altres organismes administratius.
 Formular una oferta turística global.
 Projectar i desenvolupar programes i activitats concrets d'interès turístic.
 Prestar assessorament en matèria de turisme i serveis relacionats.
 Posar en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials dels territoris
adherits.
 Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i
comercial.
 Promoure la presència activa de l'enoturisme com a destinació als mercats
turístics, procurant la coordinació dels sectors interessats en el turisme.
 Desenvolupar i comercialitzar productes turístics.
 Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin
38
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beneficiar l'increment de la qualitat i la quantitat de l'oferta turística.
 Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment de
l'enoturisme.
 Afavorir, i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats
anàlogues, al territori o a fora.
 Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l'allotjament,
la restauració, les activitats i els serveis complementaris, els recursos i els
atractius del territori i l'oferta turística de qualitat de tots ells.
 Elaborar i difondre el material de divulgació, de publicitat i d'imatge
necessari a fi de donar a conèixer els recursos dels ens adherits i fomentar
la captació de visitants.
 Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en benefici de l'atracció
de visitants i la millora de l'oferta.
 Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres
organismes per a la realització d'accions de promoció turística del territori.
 Qualsevol altra activitat de dinamització turística comarcal no prevista en
els apartats anteriors.
VI. Que la incorporació al Consorci de nous membres es durà a terme mitjançant els
corresponents convenis d’adhesió.
VII. Que en tot cas, la incorporació d’un nou membre portarà implícita l’acceptació dels
estatuts i de la normativa general que regula el Consorci.
VIII. Que l’Assemblea del Consorci de data 12 de març de 2020, va aprovar el conveni
tipus d’adhesió a formalitzar entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès i
els membres interessats, que poden ser entitats públiques o privades.
Amb l’objecte d’establir les condicions de la integració, així com els deures i els
compromisos d’ambdues parts, les parts convenen en els següents:

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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PACTES:
Primer.- És objecte d’aquest conveni establir les condicions d’incorporació al CPTP,
alhora que es concreten les condicions de la integració, així com els deures i els
compromisos d’ambdues parts.
Segon.- L’Ajuntament o entitat, com a nou ens consorciat nomenarà el seu
representant davant el CPTP, per acord del seu òrgan competent. Podrà designar un
suplent que substituirà el titular en supòsits d’absència, amb els mateixos drets i
obligacions que la persona substituïda.
Tercer.- L’Ajuntament o entitat satisfarà la seva aportació al Consorci amb caràcter
anual, xifrada en 1.500 euros.
Aquesta aportació es considerarà a tots els efectes legals com a ingressos públics.
Aquesta nova entitat consorciada consignarà anualment en el seu pressupost la
quantitat que conformi la seva aportació al Consorci.
Quart.- Drets i deures dels membre consorciats
Drets :
 Rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria
39
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contenint l’ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que
figurin en l’ordre del dia estarà a disposició dels membres en el mateix termini.
Participar en els debats de les sessions.
Exercir el seu dret al vot i formular el vot particular, així com expressar el sentit
del seu vot i els motius que el justifiquen.
Formular precs i preguntes.
Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades.
Altres funcions que siguin inherents a la seva condició.

Els membres d’un òrgan col·legiat no es poden atribuir les funcions de representació
reconegudes a aquest, llevat que expressament se’ls hagin atorgat per una norma o
per acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret, pel mateix òrgan.
En casos d’absència o de malaltia i, en general, quan concorri alguna causa
justificada, els membres titulars de l’òrgan col·legiat seran substituïts pels seus
suplents, si n’hi ha, comunicant-ho a secretaria.
Deures :
 Actuar de conformitat amb els objectius del Consorci.
 Satisfer, puntualment, les quotes econòmiques, dins del primer trimestre de
l’any natural, preferentment. Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats i/o
reunions convocades pel president.
 Respectar les condicions d’integració, les obligacions adquirides i
l’acceptació dels estatuts.
 Respectar la confidencialitat i reserva de la informació a la que tinguin accés.
 Qualsevol altre deure que s’estableixi segons la normativa reguladora.

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

Cinquè.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, a la normativa de desenvolupament i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en aquest sentit, es podran tractar les
dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades
pels responsables del seu seguiment.
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les
mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la
seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no
autoritzat.
Sisè.- Aquest conveni tindrà una vigència - iniciada amb la seva efectiva signatura - fins
el dia 31 de desembre de 2023.
Tanmateix, en qualsevol moment abans de la seva finalització, els signants podran
acordar, unànimement, la seva pròrroga per a un període de fins a 4 anys addicionals o
bé la seva extinció.
Setè.-Són causes de resolució del present conveni:
 El mutu acord de les parts, comunicat amb tres mesos d’anel·lació a la data en
40
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què es vulgui resoldre el conveni.
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algú dels
signants.
Per la separació del membre que la sol·liciti, donant el corresponent preavís,
amb un mínim de sis mesos d’antelació. Haurà d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i haurà de garantir el
compliment dels pendents.
Per declaració judicial declarativa de la nul·litat del conveni.
Per dissolució del consorci.
Pel transcurs del seu termini de vigència.

Vuitè.- Jurisdicció competent:
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni
seran resoltes per acord de les parts, essent l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu el competent per a la resolució d’aquelles quan no hi hagi avinença en la
disputa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Pere Sadurní Roig, regidor de Turisme presenta la proposta i la sotmet a debat:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:

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

3.0.- ÀMBIT D'EDUCACIÓ, CICLE DE VIDA, SERVEIS SOCIALS, CULTURA,
IGUALTAT I DIVERSITAT, ESPORTS I SALUT PÚBLICA
3.1.- EXPEDIENT X2020000953. ÀMBIT DE CULTURA. APROVAR LA
DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI D'OLÈRDOLA PER
A L'ANY 2021, A PETICIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Antecedents de fet
1. En data 17 de juny de 2020 i número de registre E2020002786, té entrada en aquesta
Corporació la petició de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, on es demana als municipis catalans que comuniquin la
seva proposta de dues festes locals, mitjançant acord adoptat pel Ple, amb la indicació
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que aquests dos dies no podran escaure’s en diumenge, ni podran coincidir amb cap
dels dotze dies festius indicats a continuació, aprovats pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, i el Consell de Relacions Laborals, en la sessió plenària de
l’11 de juny de 2020 (DOGC 8156 – 17.06.2020):
“ 1 de gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril (dilluns
de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 de
setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1
de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (La Constitució), 8 de desembre (La
Immaculada), 25 de desembre (Nadal).”
2. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sol·licita la comunicació de la
proposta de determinació dels festius locals del municipi d’Olèrdola abans del 31 de
juliol de 2020, un cop aprovada la proposta pel Ple municipal, tal i com estableix
l’article 46 del Real decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Fonaments de dret
1. L’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
2. El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, a partir de les propostes dels respectius municipis.
3. L’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l'any 2021.
4. La competència per adoptar aquest acord és del Ple municipal, tal com s’estableix a
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de
treball, jornades especials i descansos.
Per tot això, el Ple municipal adopta els següents

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

ACORDS:
Primer.- Proposar com als dos dies festius locals del municipi d’Olèrdola per a l’any 2021
les dates següents: dilluns, 30 d’agost, i dimarts, 31 d’agost de 2021.
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
dels Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Publicar aquestes dates, un cop autoritzades pel departament competent de la
Generalitat de Catalunya, a través dels mitjans de comunicació i el portal municipal, a
efectes del coneixement de la ciutadania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Anna Boada Via, regidora de l’àmbit de Cultura presenta la proposta i la sotmet a
debat:
42
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.0.- QÜESTIONS SOBREVINGUDES
A continuació, el Sr. Juan M. Samblás Rodríguez exposa els motius de la introducció per
URGÈNCIA de la proposta d’acord i es sotmet a votació:
S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal
“ApO”, i els vots “en contra” de les dues regidores d’“ERC”, els vots “en contra” de les
dues regidores de “JpO” i el vot “en contra” del regidor de “PSC-UNITS”.
4.1.- ÀMBIT D’URBANISME I PAISATGE URBÀ. EXPEDIENT 2016000523.
APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’OLÈRDOLA

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

Antecedents de fet
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de maig de 2017, va acordar aprovar
inicialment la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola
(en endavant POUM), d’acord amb la proposta que consta a l’expedient, redactada
pels Serveis Tècnics municipals i obrir un període d'informació pública per un termini
d’un mes.
2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 2 de desembre de 2019 es va aprovar
provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
d'Olèrdola, d’acord amb la proposta que consta a l’expedient, redactat pels Serveis
Tècnics municipals, i es va elevar l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
3. Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, en sessió de 8 de maig
de 2020, va acordar:
-La rehabilitació del termini administratiu suspès per aplicació de la Disposició addicional
tercera, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- La suspensió de l’emissió de l’informe previst a l’article 98 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, sobre la Modificació
puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, d’Olèrdola, pel que fa a l’àmbit del
polígon industrial Clot de Moja.
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-L’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
d’Olèrdola, promoguda i tramesa per l’ Ajuntament, suspenent-ne la publicació al DOGC i
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat.
4. El text refós ha estat redactat i subscrit pels Serveis tecnics municipals, i en ell s’hi
justifiquen la solució adoptada a les prescripcions establertes per la CTUP en l’acord
de 8 de maig de 2020:
2.1. Cal aplicar les determinacions de l’article 98 del TRLU i garantir el manteniment de la
superfície qualificada de sistema d’espais lliures i de la funcionalitat de la reserva afectada.
Com de moment no podem garantir el manteniment de la superfície, aquest punt s’ha retirat
de l’expedient i es tramitarà un expedient independent, quan trobem una solució per
compensar la superfície d’espais lliures.
3.1. Cal entendre la modificació al nucli de Sant Miquel d’Olèrdola com una actuació de
transformació urbanística de dotació, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLU
i donar compliment als articles 43, 99 i 100 del TRLU.
Es proposa incorporar a la normativa urbanística l’obligació de compensar el 15% sobre
increment d’aprofitament i la reserva mínima per a zones verdes de 20 m2 per cada 100 m2
de sostre (compensades econòmicament) en cas d’ampliació de les edificacions. Aquesta
condició queda incorporada a l’article 7.13 de la normativa urbanística.
3.2 La modificació del camp de futbol de Sant Pere Molanta, cal donar compliment a les
prescripcions dels informes de la CTUB, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i la
Direcció General de Desenvolupament Rural i minimitzar el consum i transformació de sòl
de protecció especial de la vinya, ajustant l’ampliació a l’imprescindible a partir dels
requeriments estrictes de l’equipament i prioritzant la ubicació dels nous usos en zones ja
transformades i amb baix valor natural i preservant la totalitat dels marges arbrats.

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

S’ha reduït i ajustat al mínim la superfície de vinya afectada pel sistema d’equipaments. I es
proposa qualificar com a sistema viari els terrenys que actualment ja estan ocupats per
l’aparcament.
Cal que l’article 194 determini que les sitges o elements tècnics impossibles d’emplaçar a
l’interior de la nau han de mantenir les separacions mínimes que es fixen per a l’edificació
principal a tots els límits de la parcel·la, no només a la façana.
S’ha modificat el redactat de l’article d’acord amb els criteris comentats amb les tècniques de
la CTUP (establint una distància mínima als límits i establint una ocupació màxima
d’aquestes instal·lacions). Aquesta modificació queda recollida en l’article 7.7 de la
normativa urbanística.
3.3 Cal que a l’article 100 s’inclogui, entre la resta de condicionats d’excepció en l’exigència
de places d’aparcament en els edificis unifamiliars, l’obligació de destinar la planta baixa a
local comercial i la impossibilitat de segregar aquesta planta baixa de la resta de l’habitatge
com una entitat registral independent.
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També s’ha modificat el redactat d’acord amb les directrius marcades per les tècniques de la
CTUP. Article 7.1.
3.4 Cal donar compliment a l’informe de la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial i incloure a les normes urbanístiques del document les restriccions normatives que
s’hi indiquen.
S’ha incorporat a la normativa urbanística la zona del polígon on no es poden situar
elements vulnerables o molt vulnerables, d’acord amb l’informe emès. Aquesta condició està
recollida en l’article 7.8 de la normativa urbanística.
3.5 A nivell documental, cal indicar de forma clara en cadascun dels plànols si són
d’informació o d’ordenació i dibuixar-hi els diferents àmbits de la modificació.
Es modifiquen els plànols d’acord amb que se sol·licita.
Fonaments de dret
1. Els articles 91.5 i 96 i següents del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
2. Els articles 117 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol ( en el que no s’oposi al Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme)
3. La disposició vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels govern locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
4. L’article 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
Vista la relació d’antecedents, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació provisional pel Ple, de conformitat
amb el previst en els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.

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.- Verificar el Text Refós de les modificacions puntuals del pla d'ordenació
urbanística municipal d'Olèrdola incorporant prescripcions de la CTUP de 8 de maig de
2020, redactat pels Serveis Tècnics Municipals el juliol de 2020.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que
resolgui sobre la seva aprovació i publicació, d’acord amb l’art. 91.5 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, incorporant la documentació requerida en el punt 4rt de l’acord de la
Comissió de 8 de maig de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45
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Es sotmet a debat la proposta d’acord sobrevinguda :

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

PART DE CONTROL –

A continuació, es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.0.- DACIONS A COMPTE
5.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ
PLENÀRIA: DES DEL 298 AL 469/2020.
Els membres del Ple en resten assabentats.
5.2. EXPEDIENT X2020000497. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE PERÍODE DE
PAGAMENT A PROVEIDORS EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2020.
“EXPEDIENT X2020000497. INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ NÚMERO 215/2020
DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT

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

PERÍODE: Segon trimestre anualitat 2020.
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
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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 segon trimestre de
l’exercici 2020, estructurat en dos grans blocs:
El primer, veure Annex I, ens mostra una sèrie de dades relatives als pagaments efectuats entre el
dia 1 d’abril de 2020 i el 30 de juny de 2020, 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: 487

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

b) Quantitat total de les factures pagades durant el trimestre: 409.328,99 euros.
c) Nombre de factures pagades dins el termini legal: 482
d) Període mitjà de pagament ponderat de totes les factures des d’entrada per registre
(PMP): 32,52 dies

ANNEX I
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El quadre següent és una relació detallada de les obligacions, ja aprovades per l’Ajuntament, que
es troben pendents de pagament al final del segon trimestre de 2020 segons l’ annex II i que
es poden resumir de la següent forma:
a) Número de factures pendent de pagament al final del trimestre: 111
b) Quantitat total de les factures pendent de pagament al final del trimestre: 102.093,45€.
c) Període mitjà dels dies transcorreguts des de la data d’entrada per registre (PMP):
13,77 dies.

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

ANNEX II
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 15/11/2020 11:47
2.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 16/11/2020 10:39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els membres del Ple en resten assabentats.

A continuació es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
5.3.- EXPEDIENT X2019001093. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL
PERSONAL EVENTUAL NOMENAT.

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

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
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 15/11/2020 11:47
2.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 16/11/2020 10:39

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:

LLD/CM/

COMPLEMENT
ESPECÍFIC
MENSUAL

RETRIBUCIONS
ANUALS
AMB 2 PAGUES
EXTRES

ESCALA

FORMA
PROVISIÓ

2020 AMB
INCREMENT
RDL 2/2020

ANUALS
(actualitzat 0302-2020)

EVENTUAL

lliure
designació

REQUISITS ESSENCIALS

Núm.

DENOMITZACIÓ

ÀMBIT

GRUP
CLASIF.

39

Assessoria a Alcaldia

Serveis
Generals

C2

SOU
MENSUAL
- GRUP

186,95

HORARI

CD

IMPORT
CD
MENSUAL

10,78

13

88,15

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:
6.0.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
6.1.- EXPEDIENT X2020000915. MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA
2020, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”.
Exposició de motius
1. Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori i
convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
2. Atesa la necessitat de treballar perquè el català sigui un element integrador que
permeti que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva.
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 15/11/2020 11:47
2.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 16/11/2020 10:39

3. Atesa la celebració dels 24 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
4. Atesa la reivindicació de la figura de Josep Carner que impulsa el Correllengua 2020
en motiu del 50è aniversari de la seva mort, per retre homenatge a l’autor i posar en
valor la seva obra.
5. Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
6. Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
Per tot això, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2020 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament
de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2020.

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

Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través de
l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua. El número de compte
corrent per a les aportacions és el 2100.4742.79.0200004867.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Jordi Catasús Corbalán, regidor de l’equip de govern i portaveu del grup municipal
“Alternativa per Olèrdola” presenta la moció i l’alcalde la sotmet a debat:

Es sotmet la moció a 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 dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 15/11/2020 11:47
2.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 16/11/2020 10:39

Es passa a tractar la següent moció:
6.2.- EXPEDIENT X2020000918. MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPAI PÚBLIC
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA.
Exposició de motius
1. En data 26 de maig de 2020, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència que anul·la
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife del 30 de setembre de
2016 on es reconeixia la bandera nacional de les Canàries com un dels símbols del
poble canari, i, al mateix temps, s´aprovava que s’hissés en un lloc destacat de
l’edifici de la pròpia casa consistorial.
2. La sentència del TS estableix com a doctrina que ‘l’ús, fins i tot ocasional, de
banderes no oficials a l’exterior dels edificis i espais públics no resulta compatible
amb el marc constitucional i legal vigent, i en particular, amb el deure d’objectivitat i
neutralitat de les administracions públiques’. Segons el Suprem, aquesta
‘incompatibilitat’ amb el marc legal es manté encara que aquestes banderes ‘no
oficials a l’exterior dels edificis i espais públics’ no substitueixin, sinó que concorrin,
‘amb la bandera d’Espanya i les altres legal o estatutàriament instituïdes’.

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

3. Donat que aquesta sentència de ben segur afectarà a altres símbols utilitzats als
edificis i espais públics de Catalunya, àmpliament utilitzats, com poden ser les
banderes estelades o les banderes del col·lectiu LGTBI, i altres que puguin
representar sensibilitats diverses, l’Associació de Municipis per la Independència vol
fer les següents reflexions a partir de les següents bases:
3.1 Autonomia local. Els ens locals són primerament administracions autònomes
que tenen assignades unes competències de gestió i serveis vers la ciutadania
reconegudes per la Llei i emparades en la Carta Europea d’Autonomia Local amb
l’objectiu de descentralitzar les administracions estatals i oferir una administració
propera a la ciutadania i ràpida en la gestió. En els darrers anys, s’ha vist com,
de forma barroera i poc ortodoxa s’han envaït reiteradament per l’Estat Espanyol,
les competències locals i també les autonòmiques, mostrant una manca de
lleialtat institucional, respecte i incompliment del marc constitucional de l’Estat
Espanyol per part del propi Estat Espanyol.
3.2. Representació política. Així mateix, de forma clara i inequívoca, els consistoris
representen unes opcions polítiques, escollides democràticament als plens
municipals a través dels vots que reben les diferents candidatures. Per tant, és
lògic i conseqüent, que a l’exercir el mandat de pobles i ciutats, els equips de
govern expressin i posin de manifest la ideologia, tarannà i simbologia que els
representa, recollida en programes electorals i plans de govern. Si els
ajuntaments fossin simples òrgans de gestió, sense càrrega política, no caldria
concórrer a unes eleccions, ni fer llistes electorals, perquè diferents equips de
tecnòcrates o funcionaris podrien executar, de forma automàtica, les atribucions
de gestió i serveis que li corresponen a cada ens local.
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3.3. Llibertat d’expressió. El principi d’objectivitat de les administracions públiques,
en cap cas, pot limitar la llibertat d’expressió, la lliure expressió del pensament
polític i de les idees, sinó tot el contrari. Un ens públic ha de vetllar per la lliure
expressió de pensament i ideològica de tots els ciutadans, veïns i veïnes. Prohibir
l’exhibició de banderes legals i legítimes en edificis i espais públics, tal i com
pretén el TS, és contrari al Dret Fonamental de la llibertat d’expressió, tal i com
està formulat a les declaracions i tractats internacionals i a la pròpia Constitució
espanyola. L’AMI vol mostrar el més ferm compromís en la defensa dels drets
fonamentals i les llibertats públiques i refusa qualsevol acte de censura que
pretengui impedir o restringir la llibertat d’expressió com a valor superior de l’Estat
de Dret. Aquesta exigència, la d’optimitzar les condicions d’exercici dels drets
fonamentals (art. 9.2 CE en relació amb l’article 53.1 CE) fa que la materialització
de la llibertat d'expressió per part la ciutadania que l'exerceix, utilitzant una
determinada simbologia que no sigui il·legal, no pot ser impedida o restringida per
part de qui no la comparteix.
3.4. Neutralitat versus objectivitat. La Resolució del Tribunal Suprem fa una
deliberada equiparació de dos conceptes que no son idèntics, tota vegada que la
mateixa Constitució no parla de “neutralitat” sinó del deure que tenen les
administracions públiques de servir amb objectivitat els interessos generals.
Precisament per complir aquest mandat les administracions públiques no són ni
poden ser neutrals o asèptiques en l’exercici de Drets Fonamentals i Llibertats
Públiques, perquè aniria contra la seva pròpia essència. Aquesta és la tasca que
el legislador encomana als poders públics: la no ingerència subjectiva en
l'exercici lliure dels drets dels ciutadans.

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

Des de fa uns anys, l’Estat Espanyol i una part dels seus tribunals pretenen fusionar els
dos conceptes i convertir tot l’espai públic en un monopoli de la ideologia dominant, el
que suposa una censura a la diversitat i, de facto, passar d’una impostada neutralitat a
la neutralització de l’espai públic, a favor d’uns interessos, marcadament polítics, que es
fonamenten en el centralisme i la unitat d’Espanya, interessos legítims però no
necessàriament compartits per les opcions independentistes, igualment legítimes i que
han de ser respectades en qualsevol Estat Democràtic.
3.5. Espai públic. Des de l'àgora de les polis gregues com a espais destinats al debat
polític i a la conversa, fins a l'actualitat, els "espais públics", més enllà de definir-se per
ser de titularitat pública, han estat indrets de debat d'idees, reivindicacions socials
(caracteritzades per la temporalitat) on els ciutadans poden i han d’exercir els seus drets
tant individuals com col·lectius: associació, reunió, manifestació i on els poders públics,
sobretot els locals, tenen el deure de garantir-ne el seu exercici. La Corporació municipal
com a institució democràtica i la més propera a la ciutadania té l’obligació legal de
respectar i fer respectar els
Drets Fonamentals rectors de l'Estat de Dret per imperatiu legal. L’espai públic és l’àmbit
d’expressió del pluralisme i de les diferents sensibilitats, una expressió que els poders
públics no han d’eliminar mitjançant la neutralització de l’espai, sinó amb la ponderació
dels drets fonamentals involucrats.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els següents
ACORDS:
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1. Reiterar el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure

expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que
ha de ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.

2. Demanar el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que

ens són pròpies i dir prou a les intromissions de les altres administracions que
dificulten, entorpeixen i limiten el poder local que té reconeguda la seva
autonomia i, en base a això, demanem respecte i lleialtat institucional.

3. Demanar que cessi la ‘interessada limitació’ dels símbols legals, ja que la

prohibició i limitació de símbols legals, però no oficials, crea una confusió
deliberada i busca l’assimilació de legalitat a oficialitat, quan en realitat no
és així; i demanar que tots els símbols tinguin el seu lloc a l’espai públic com a
única manera d’entendre la llibertat d’expressió i la democràcia, de les que en
són garants també els Ajuntaments.

4. Fer una crida a tots els demòcrates perquè es sumin a aquesta defensa de
l’espai públic per tal que sigui un reflex de la pluralitat i de l’exercici
responsable dels Drets Fonamentals i no un espai neutralitzat per l’estat a favor
de símbols imposats.

5. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de Canàries i a l’Ajuntament de Santa

Cruz de Tenerife, a l’Associació de Municipis per la Independència, a la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i
al Govern espanyol.

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

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

El Sr. Jordi Catasús Corbalán, regidor de l’equip de govern i portaveu del grup municipal
“Alternativa per Olèrdola” presenta la moció i l’alcalde la sotmet a debat:

D’acord amb les observacions realitzades per la Sr. Fina Mascaró Bujaldón, regidora
portaveu del grup municipal “ERC”, i en compliment de l’article 97.5 del R.O.F. s’acorda
esmenar el punt 5è del text de la proposta de moció, de manera que la moció que consta
en la present acta ja inclou en el seu text al Govern de Canàries i a l’Ajuntament de Santa
Cruz de Tenerife, com a les administració i ens als que se’ls dóna trasllat de la mateixa:
“5. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de Canàries i a l’Ajuntament de Santa Cruz
de Tenerife, a l’Associació de Municipis per la Independència, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.”
Es sotmet a 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 regidores d’“ERC”, els dos vots “a favor” de les dues
regidores de “JpO” i el vot “en contra” del regidor de “PSC-UNITS”.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar la següent moció:
6.3.- EXPEDIENT X2020000986. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA CAÇA,
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA.
Exposició de motius
La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire lliure,
com a mostra de la seva importància i tradició és l’única activitat que compte amb com a
mínim amb una societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen
més de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials i que contribueix de manera
efectiva a la conservació de la biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural
i a la seva vertebració social.
Segons el primer informe “Impacto Económico y Social de la Caza en España”, elaborat
per Deloitte, per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, indirecte i
induït) de l’activitat cinegètica a tota Espanya és de més de 6.475 milions d’euros a l’any
i crea 187.000 llocs de treball. Així mateix, la despesa directa de l’activitat cinegètica
supera els 5.470 milions d’euros, de manera que la caça representa el 0,3% del PIB.
Això equival al 13% del sector agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector de la
construcció o al 9% del sector financer.

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

Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta a que la caça
aporta 614 milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en concepte de
taxes i impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe conclou que els/les
caçadors/es «inverteixen al voltant de 300 milions d’euros en actuacions de conservació
de la natura, més de 230 milions destinats a repoblacions i altres activitats de
conservació mediambiental, i 54 milions al manteniment d’accessos, pantans, podes,
millores de la muntanya i tallafocs, entre altres.
L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc senglar en la modalitat de
batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a Catalunya la
temporada de caça 2016/17 ha comportat per els/les caçadors/es un cost de 80 milions
d’euros que repercuteixen en benefici dels diferents sectors econòmics que envolten la
pràctica d’aquesta modalitat.
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats Cinegètiques
de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el terreny cinegètic és
de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals de caça, zones de caça
controlada, reserves nacionals de caça i reserves de caça). Això significa que el 92,9%
de la superfície de la nostra Comunitat Autònoma està destinada, entre altres
aprofitaments, a la caça.
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la
conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional
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d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a reduir el
risc d’accidents de trànsit amb animals i reduint el risc de propagació de malalties que
afecten als animals de granja i les persones.
Segons el “III Estudi Ponle Freno AXA” sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa
la tercera posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major
percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una
incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al
31 d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb
animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents amb víctimes, els quals han
causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal).
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que
perdura al llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la recuperació de
fonts naturals o la instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua a les espècies de
la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors
contribueixen eficaçment a la conservació d’una espècies protegida emblemàtica com és
l’àguila cuabarrada. És important destacar la col·laboració del col·lectiu de caçadors/es
en el Programa de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la Generalitat de
Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres dels animals caçats. També es
participa en la vigilància sanitària passiva, amb la recollida d’animals trobats morts o
malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són analitzats pel Servei
d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de la UAB,
mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de Caça.
La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o
en la millor gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen part de les
activitats dels/de les caçadors/es.

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

Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es
transmet com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya,
profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat practiquen més de 63.000
catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta manera de viure un nexe
d’unió. No en va, la caça és, per multitud d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn
rural o poble d’origen.
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a
Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el principal representant
del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme que compta amb 40.000
caçadors/es associats/des a més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la totalitat
dels municipis catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de caça, per
cessió contractual dels propietaris de les finques públiques i/o privades del seu municipi
en les que, a més de practicar la caça, porten a terme entre d’altres les tasques de
gestió i conservació mencionades.
Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament arrelada
al territori que contribueix de manera efectiva a la conservació del medi natural i al
desenvolupament econòmic del món rural català, en especial, de les comarques més
deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint, d’aquesta manera, un
element essencial de vertebració social i per la conservació del medi ambient català.
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Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent objecte
de nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més agressives) per part
d’associacions ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que persegueixen la
prohibició d’aquesta activitat, circumstància que comportaria greus prejudicis econòmics
i socials.
Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són més de
4.000 els seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb vida, i sense cap dany,
exemplars de les espècies pinsans, verdums, caderneres i passerells per, posteriorment,
ensinistrar-los en el cant. Es una pràctica totalment innòcua per el medi ambient i no té
cap perjudici per l’entorn natural.
A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l’activitat ocellaire pugui ser
perjudicial per la conservació de les espècies citades i que, per tant, justifiqui la seva
prohibició.
Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans han vist augmentades
exponencialment les seves sancions en aplicació de la llei 5/2020.
Por tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport a la Caça, com a activitat amb un fort arrelament social, cultural i
econòmic a Catalunya que mereix ser recolzada, protegida i fomentada per els poders
públics catalans, a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al
desenvolupament socioeconòmic del món rural català.
Segon.- Recolzar la Caça i l’activitat ocellaire, i instar als governs autonòmic i estatal a
recolzar ambdós activitats com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món
rural i com a eines de conservació ambiental.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

El Sr. Jordi Catasús Corbalán, regidor de l’equip de govern i portaveu del grup municipal
“Alternativa per Olèrdola” presenta la moció i l’alcalde la sotmet a debat:

La Sr. Fina Mascaró Bujaldón, regidora portaveu del grup municipal “ERC”, demana que
consti en acta el seu enuig al fet següent, el qual també es va expresar en seu de
Comissió informativa: des de l’Associació de Caçadors, se’ls va telefonar per tal de fer
avinent que l’alcalde els havia comunicat que els grups de l’oposició ja li havien fet saber
que votarien en contra d’aquesta moció, la qual cosa, almenys per part del grup municpal
“ERC d’Olèrdola”, i aquesta informació no és certa. Prega que se’ls tingui respecte i
manifesta que no és just que es diguin coses que no s’han dit.
Es sotmet la moció a votació: S’aprova per MAJORIA
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- Vots “a favor” de tres regidors/a d’”APO: Sra. Anna Boada Via, Sr. Lucas Ramírez
Búrdalo i Sr. Jordi Catasús Corbalán.
- Abstencions de tres regidors/a d’”ApO”: Sra. Mireia Mancera, Sr. Juan M. Samblás
Rodríguez i Sr. Pere Sadurní Roig.
- Vots “a favor” de les dues regidores d’’”ERC”: Sra. Fina Mascaró Bujaldón i Sra.
M.Antònia Pajuelo Moreno.
- Vots “a favor” de les dues regidores de “JpO”: Sra. M.Carmen Villanueva Pin i Sra.
Marta Mestre Urpí.
- Vots “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”: Sr. Joan López Ferrer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
6.4.- EXPEDIENT X2020000987. MOCIÓ PER POSAR EN VALOR ELS VITICULTORS
DEL PENEDÈS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA”.
Exposició de motius
Estudis recents avalen la teoria que el conreu de la vinya va iniciar-se al Penedès al s. VII
a. C., des de llavors s’ha conreat la vinya de manera ininterrompuda fins als nostres dies.
Actualment el model de viticultura a Catalunya, i en especial del Penedès, pateix una
greu crisi estructural causada sobretot per la dependència de gran part del sector a la DO
Cava, la qual ha basat gran part de la seva estratègia comercial en els preus baixos, fet
que repercuteix directament en el preu que es paga al productor.

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

Aquest any, a més, s’hi ha afegit la crisi del Covid-19 i el tancament general de la
restauració ha afectat moltíssim a les ventes tot i que el procés natural de creixement
vegetatiu de la planta és evident que no s’atura. Moltes empreses elaboradores de Cava
estan avisant els seus proveïdors que no els compraran raïm aquesta verema 2020, o si
més no, no els compraran tota la producció.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i tota la Vegueria Penedès mostren la seva
preocupació per la pèrdua econòmica que pot suposar que aquest any molts raïms es
quedin penjats al cep. Evidentment el model turístic del Penedès, que engloba viticultors,
elaboradors, cellers, rutes culturals, etc., pot veure’s clarament afectat si es produeix un
abandonament de les vinyes causades per una pèrdua de renta irreparable.
Tots som conscients que s’ha potenciat la plantació de hectàrees els últims anys (de
33.500 a 39.000). Tant el Ministeri d’Agricultura com la DO Cava han permès aquest fet,
que ha provocat un augment de l’oferta, tot i que les vendes de cava que s’han estancat
en els 250 milions d’ampolles aproximadament. Per tant cal regular aquest estoc.
El Ministeri d’agricultura de l’Estat espanyol ha tret una línia d’ajudes destinades a la
verema en verd, la destil·lació i l’emmagatzematge de vi. Aquestes mesures estan
dotades econòmicament de manera ínfima i afavoreixen, en el 95% de la dotació, zones
productores de fora de Catalunya i no resolen en cap moment el problema que tenim.
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El Ple de la DO Cava ha aprovat les normes de verema del 2020, a les quals redueix el
rendiment de quilos hectàrea de 12.000 a 10.000 però manté el rendiment de premsa del
66%.
Per altra banda, la Conselleria d’Agricultura ha anunciat uns ajuts de quatre milions
d’euros per la utilització de most concentrat rectificat (MCR) per l’elaboració d’escumosos,
una altra mesura destinada bàsicament als elaboradors.
Finalment, i com a conclusió cal ajudar la primera baula de la cadena. Totes aquestes
mesures anunciades estan destinades majoritàriament el sector elaborador i deixa de
banda el sector productor. Cal que totes les administracions siguin conscients que si
perden aquesta primera part productora perden tota la cadena i en conseqüència el
model de territori, paisatge i sostenibilitat del Penedès.
Per tot això, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Instar al Departament d’Agricultura que prengui les mesures adients per reduir
l’estoc de litres de vi. I l’única manera de fer-ho és amb ajudes econòmiques directes a la
no verema. Si el raïm es cull, entra en el circuit i es converteix en vi i no hi ha marxa
enrere, s’acabarà qualificant d’una manera o altra.
D’altra banda, es podria realitzar una ajuda econòmica al pagès per a cobrir les despeses
anuals i apostar per una destil·lació important de litres de vi, dels quals se’n podria vendre
l’alcohol vínic per a ús sanitari o industrial.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Segon.- Instar al Departament d’Agricultura que reuneixi la Taula del Vi per establir d’una
vegada per totes un preu mínim de cost del producció de quilo de raïm i que sigui il·legal
vendre per sota d’aquest preu.
Tercer.- Instar al Departament d’Agricultura i al CR Cava que eliminin del Registre
Vitivinícola de Catalunya i per tant de les inscripcions al Consell Regulador del Cava,
l’excés d’hectàrees que produeixen aquest sobre estoc. Ja sigui amb ajudes a l’arrencada
o abolint la normativa dels drets de plantació que obliguen a replantar en períodes curts
de temps. En un mercat on hi ha excés d’oferta la lògica diu que quan s’arrenca una vinya
hauríem de passar a mínim quatre o cinc anys fins a tornar-la a replantar.
Quart.- Sol·licitar als ministeris i departaments corresponents, que posin fi al tràfic i venda
de paper amb saldo de vi amb DO. Tot el sector coneix aquesta pràctica que permet
qualificar els excedents de vi amb denominació d’origen comprant el saldo d’aquells
productors que no arriben a exhaurir-lo tot, només que es creuessin dades d’agricultura i
hisenda n’hi hauria prou per detectar aquesta pràctica fraudulenta.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Agricultura, l’Incavi, a la DO
Cava, al Ministeri d’agricultura de l’Estat, als sindicats Unió de Pagesos, JARC,
Associació de Viticultors del Penedès i als Ajuntaments de la comarca.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’alcalde, Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, presenta la moció i la sotmet a debat:

La Sr. Fina Mascaró Bujaldón, regidora portaveu del grup municipal “ERC”, demana que
s’esmeni en el text de la proposta de moció la referència al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, just abans dels acords, on ella cita que hi diu: “ És per això que sol·licitem al
Ple del Consell Comarcal … ”.
Tanmateix, no es realitza cap esmena al respecte ja que aquesta observació no afecta al
text de la proposta de moció que consta en l’ordre del dia del Ple, sinó que aquest error
s’observa en la moció presentada pel grup municipal “ApO”, i que consta en l’expedient
corresponent, prèviament a la redacció de la proposta plenària.
Es sotmet la moció a 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 dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar la següent moció:
6.5.- EXPEDIENT X2020000989.
MOCIÓ EN SUPORT A L’ADRIÁN SAS,
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’”ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA D’OLÈRDOLA” EN NOM DE LES ENTITATS “GRUP DE SUPORT SAS
ABSOLUCIÓ I LA BAULA XARXA SOLIDÀRIA”, I ELS GRUPS MUNICIPALS
“ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA” I “JUNTS PER OLÈRDOLA”.

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

Exposició de motius
L’1 d’octubre de l’any 2018, durant les protestes pel primer aniversari del referèndum
d’autodeterminació del Principat de Catalunya, es van produir nombroses mobilitzacions
arreu del país, una de les quals va acabar davant del Parlament de Catalunya per
reclamar i exigir que s’implementés el que el poble va fer possible defensant les urnes i
els col·legis l’1 d'octubre del 2017 i també la llibertat dels i les preses polítiques catalanes.
Aquesta mobilització va ser dissolta amb forta duresa i violència per part del cos policial
dels Mossos d’Esquadra.
Entre les persones detingudes durant els mesos posteriors a aquella jornada de
reivindicació s’hi troba el jove vilafranquí Adrián Sas Menéndez, al que se l’acusa dels
delictes de desordres públics, atemptat a l’autoritat i lesions, en un judici que es celebrarà
el 17 de novembre del 2020 i on es personen com a acusació tant la fiscalia, que li
demana 7 anys de presó, com també la Generalitat de Catalunya, que l’hi demana 5 anys
i mig de presó pel simple fet de mobilitzar-se i reivindicar el que el poble havia votat
durant el referèndum de l’1-O.
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Cal destacar que en aquelles dates el context social i polític a Catalunya es caracteritzava
per una desmesurada intensitat repressiva per part de l’Estat Espanyol, i també de la
Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a través del poder judicial i del Cos
Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, contra la societat i les
institucions catalanes, que necessitava de la fermesa i determinació de la mobilització
ciutadana permanent per poder contrarestar els abusos de poder que, a tots els nivells,
amenaçaven les institucions, els Drets Fonamentals, i les aspiracions nacionals de
Catalunya.
Només una sentència absolutòria pot admetre’s davant la situació política i context
repressiu als quals el poble català està sent exposat, d’una manera cada vegada més
accentuada i vergonyosa. Aquell dia, com tants altres de la nostra història i especialment
durant els darrers anys, les persones van sortir de manera lliure i massiva als carrers de
tot el país per defensar els seus drets i expressar el seu descontent respecte el panorama
polític. En moltes de les mobilitzacions que s’han dut a terme durant els últims temps,
tots els cossos policials han intervingut de manera impune i desmesurada. Sovint,
d’aquests fets n’han sorgit detencions i denúncies, on també s’hi persona la Generalitat
de Catalunya, la qual demana penes desmesurades sota arguments dubtosos i legalment
qüestionables.
Per tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer.-DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part
acusatòria en el procés judicial de l’Adrián Sas Menéndez.
Segon.- EXPRESSAR I TRASLLADAR la solidaritat i el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola
amb l’Adrián i la seva família per tot el patiment i danys que es deriven de la situació de
judicialització que estan vivint.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Tercer.- DEMANAR a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució i
repressió contra totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets
fonamentals i aspiracions nacionals fent ús del seus drets a protesta i de llibertat
d’expressió.
Quart.- COMUNICAR els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a tots els ajuntaments de la Vegueria Penedès, a la Fiscalia, i al
jutjat d’instrucció que estigui tramitant el cas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La regidora portaveu d’”ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, presenta la proposta de
moció i demana l’encapçalament d’aquesta pels altres grups municipals.
Els grups que hi donen suport són els que consten en el text del títol de la mateixa.
Es sotmet a debat:
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Es sotmet la moció a 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 regidores d’“ERC”, els dos vots “a favor” de les dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i l’abstenció del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació es passa a tractar una moció sobrevinguda.
La regidora portaveu d’”ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, exposa els motius d’urgència
de la proposta de moció i es procedeix a la votació per a la seva introducció dins l’ordre
del dia:
S’aprova la seva urgència 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 dues regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSCUNITS”.
6.6.- EXPEDIENT X2020001050. MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS
PENITENCIARIS DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS, EN SUPORT A LES
PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE L’AMNISTIA DE TOTES ELLES,
PRESENTADA PER “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA” D’OLÈRDOLA.
Exposició de motius

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

El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a la
presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més que
forma part de la causa general contra l’independentisme. Malgrat que la llei estableix que
és l’Audiència provincial la competent en relació als permisos i l’aplicació del reglament
penitenciari, en aquest cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de forma contundent.
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir efectes
sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en considerar-se
competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és. De fet, l’Audiència
de Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem, apartant-se dels casos i
enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats contra el 100.2 de Jordi Cuixart, Jordi
Sànchez, i Joaquim Forn.
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau atorgat
per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del Dret Penal i
del Dret Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i d´un Tribunal
Suprem que contravé la seva pròpia jurisprudència, ha comportat suspendre directament
el règim atorgat a les preses i presos polítics.
Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar
venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic,
patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament,
representants institucionals, i que vulnera els seus drets fonamentals de forma insistent.
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Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de forma successiva
han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials i policials indignes.
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de
treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es
pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens reafirmem,
novament, en expressar el suport a totes les persones que estan patint la repressió a
casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i en el nostre dret
de lluitar per esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I reivindiquem l’amnistia
per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent que no se’ls pot atribuir cap
decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la democràcia i a la seva essència, la que
sempre defensarem.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola adopta els
següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article
100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament Carme
Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està efectuant el
Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses i presos polítics,
que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes competents i una
greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals.
Segon.- Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials, es
faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels presos i
preses polítiques.
Tercer.- Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar el
compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política, sempre
de forma pacífica.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Quart.- Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental
recollit en tractats internacionals.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a L’Associació de Municipis per la Independència, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència del
govern espanyol.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La regidora portaveu d’”ERC”, Sra. Fina Mascaró Bujaldón, presenta la proposta i
l’alcalde la sotmet a debat:
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Es sotmet a 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 regidores d’“ERC”, els dos vots “a favor” de les dues
regidores de “Junts per Olèrdola” i l’abstenció del regidor de “PSC-UNITS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passen a tractar els següents punts de l’ordre del dia:
7.0.- INFORMACIÓ REGIDORIES

8.0.- PRECS I PREGUNTES
Grup municipal “Esquerra Republicana de Catalunya”

A continuació es transcriu literalment el text facilitat pel grup municipal:
“PRECS I PREGUNTES

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

Des d’ERC, inicialment teníem només dues preguntes però l’Alcalde no ens ha deixat fer
les que sorgien en cada punt durant el debat, i ens ha emplaçat a fer-les a l’apartat de
precs i preguntes, quan ja estaven votats, tot i la queixa corresponent perquè no ho
trobem coherent ni just.
Seguidament fem les preguntes:
- Demanem aclariment de l’augment de la partida pressupostària del C/Manel
Crespo perquè l’explicació feta pel regidor de l’àrea, Sr.Juanma Samblás,
difereix molt de la feta per l’Alcalde a la comissió informativa.
-

Demanem explicació a la regidora de l’àrea de medi ambient la Sra. Mireia
Mancera, sobre el tema de la recollida sol.licitada per quatre empreses del
polígons que han fet augmentar la partida pressupostària aprovada en el
mateix Ple, l’explicació de la qual també s’assembla ben poc a la feta per
l’Alcalde a la comissió informativa.

-

Puntualitzem que ERC ha preguntat si s’havia acceptat la subvenció otorgada
per la Diputació “Cap municipi enrere”, abans del dia 15/07/20, data fins la qual
es feia efectiu el 70% de l’import de manera immediata, no pas que no
l’hagués acceptada ja que sinó es rebutja es dona per acceptada. En interessa
la data de l’acceptació pel que hem argumentat anteriorment.

-

Sol.licitem saber a qui pertany el vehicle matrícula 9734JUW, que apareix en
la relació de repostatge de la fra.de l’any 2019 el pagament del qual s’ha
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aprovat en el Ple, i no apareix en la relació dels vehicles municipals facilitada
per intervenció.
Passem a continuació les preguntes que teníem preparades juntament amb la reflexió
final.
1. En el punt .5 de l’orde del dia, hem parlat de l’ajut de la Diputació en referència
directe a la Covid-19 i que nos’ha incorporat als ajuts ni per les persones ni per les
microempreses ni autònoms.
En què pensa aplicar l’ajut de la Diputació, l’equip de govern?
2. En el ple anterior, vam fer referència al NO Conveni amb l’agrupació de
Comerciants del Foix, que recordem que l’alcalde hvia dit que existía en el primer
ple telemàtic que vam fer Vam demanar via instancia primer i després en aquest
mateix ple, la relació de les empreses del nostre municipi (recordem unes 30
segons l’alcalde) que s’havien interessat per pertànyer.
Se’ns va dir que se’ns faria arribar i avui, encara no les tenim.
Tornem a demanar aquesta relació.
Reflexió final.
Malauradament i com ja és habitual des de fa més de dos anys, recordar a les nostres
preses i presos, exiliats i exiliades, Avui agraïm haver aprovat la moció (en contra de la
revocació deels drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les
persones represaliades i en defensa de l’amnistia de totes elles).
“Un tercer grau no és llibertat”.
Grup municipal “PSC-UNITS, CP”

A continuació es transcriu literalment el text facilitat pel grup municipal:
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“PRECS I PREGUNTES
Donat el recent tancament d´un altre negoci al municipi, i més en el context actual
proposem crear una taula de treball per evitar al màxim possible l´envelliment de la
població i l´empobriment de l´activitat econòmic.
-Demanem estudiar com impedir l´estacionament indegut al C/Po Mestre cantonada
C/Peñafel, proposem unes pilones de plàstic que impedeixin l´estacionament però no el
gir a la sortida del parking.
-Degut a les queixes rebudes per part d´alguns empresaris del polígon Clot de Moja,
preguntem per la implementació de la fibra òptica al polígon.
-Quina es la previsió per la recollida de càpsules a Daltmar?”
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Grup municipal “Junts per Olèrdola”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió, essent les
vint-i-dues hores i quaranta-nou 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 del Ple municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Olèrdola, a la data de la signatura electrònica
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Francesc Fernández Ferran
Secretari

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

66

