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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
DE 20 D´OCTUBRE DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000005
Caràcter: sessió ordinària
Data: 20 d´octubre de 2020
Hora d’inici: 19:40 h
Hora de fi: 22:20 h
Lloc: sessió telemàtica (videoconferència)
Hi assisteixen:
-

Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde regidor d’“Alternativa per Olèrdola” (ApO)
Jordi Catasús Corbalán, regidor portaveu 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)
Josefina Mascaró Bujaldón, regidora portaveu 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 portaveu de “Junts per Olèrdola” (JpO)
Marta Mestre Urpí, regidora no adscrita (punt 1.2 ordre del dia)
Joan López Ferrer, regidor de “PSC-UNITS CP” (PSC)

Secretari:
Francesc Fernández Ferran
Interventora:
Anna Carnicer Heras

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

ORDRE DEL DIA
1.- ÀMBIT DE
INSTITUCIONALS

COORDINACIÓ

I

SUPERVISIÓ

DEL

GOVERN

I

RELACIONS

1.1.- EXPEDIENT X2020001281 I X2020000998. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DE
L'AJUTAMENT D'OLÈRDOLA, CELEBRAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, EL 4 D'AGOST DE 2020.
1.2.- EXPEDIENT X2020001151. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE LA REGIDORA DE
L’AJUNTAMENT SRA. MARTA MESTRE URPÍ COMUNICANT LA SEVA RENUNCIA A L’ACTA
DE REGIDORA DEL GRUP POLÍTIC JUNTS PER OLÈRDOLA.
2.- ÀMBIT DE BON GOVERN, ATENCIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RECURSOS I
PROMOCIÓ ECONÒMICA
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2.1.- ÀMBIT DE RECURSOS. EXPEDIENT X2020001169. ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 2021 (APROVACIÓ
PROVISIONAL).
2.2.- ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. EXPEDIENT X2020001198. DESIGNACIÓ DE
DOS FESTIUS D’OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA, ADDICIONALS ALS VUIT
FESTIUS ESTABLERTS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, I SUBSTITUCIÓ DE FINS
A DUES DE LES DATES D’AQUEST CALENDARI PER A L’ANY 2021.
3.- ÀMBIT D'ESPAI NATURAL, PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS, URBANISME I
PAISATGE URBÀ, SERVEIS I ENERGIES I ESPAI PÚBLIC
3.1.- ÀMBIT D’URBANISME I PAISATGE URBÀ. EXPEDIENT X2020001128. APROVACIO
INICIAL DEL PLA D’ACTUACIO LOCAL D’HABITATGE.
4.- DACIONS A COMPTE
4.1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ
PLENÀRIA: DES DEL 470 FINS EL 592/2020.
5.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
5.1.- EXPEDIENT X2020001230. MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL
SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ERC D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA”
I “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”.
5.2.- X2020001229. MOCIÓ EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL INDUSTRIALS, D’UN
PLA PER A LA RECONVERSIÓ DE LA INDÚSTRIA AUXILIAR DE L’AUTOMÒBIL CAP AL
VEHICLE ELÈCTRIC I DE L’APOSTA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL CONJUNT DE
MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ERC
D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA” I “PSC-UNITS, CP”.
6.- INFORMACIONS DE LES DIFERENTS REGIDORIES

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

7.- PRECS I PREGUNTES
------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia, començant a tractar
en primer lloc el punt 4.1. de l’ordre del dia.
-

PART RESOLUTIVA -

1.0.- ÀMBIT DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN I RELACIONS
INSTITUCIONALS
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1.1.- ÀMBIT DE COOPERACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN. EXPEDIENT
X20200001289. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 608/2020, DE 19 D’OCTUBRE,
DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS A DISTÀNCIA,
AMB MITJANS ELECTRÒNICS, EN MOTIU DE LA COVID 19, OCTUBRE 2020.
Antecedents de fet
1. En data 14 de març de 2020 es publica el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
La situació d’emergència sanitària desaconsella la celebració de qualsevol sessió dels
òrgans de govern municipals per motius de salut pública i responsabilitat ciutadana, per la
qual cosa es va considerar necessari la suspensió de qualsevol celebració de les
sessions ordinàries previstes per al mes de març de 2020.
2. Per acord Plenari de 27 d’abril de 2020 es va acordar aprovar les REGLES DE
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL.LEGIATS DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
QUANT A LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS A DISTÀNCIA COM A CONSEQÜÈNCIA
DEL COVID-19,
3. Atenent a l’evolució epidemiològica de la pandèmia, en data 28 d’abril de 2020 el Consell
de Ministre va aprovar el “Pla per la transició cap a una nova normalitat” (comunament
denominat Pla de desescalada). Aquest Pla preveia un procés articulat en quatre fases,
on es fixava una reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la
mobilitat i del distanciament social.
En aquest marc de flexibilització de mesures, els decret de les convocatòries dels
diferents òrgans col·legiats han anat establint la celebració de les sessions dels òrgans
de govern municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola.
4. El 15 d’octubre de 2020 per resolució de l’Alcaldia 2020DECR000593 es convoca la
sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 20 d’octubre de 2020, a les 19:30. A l’edifici de
“ La Xarxa” de Moja.

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

5. L’evolució de la crisi sanitària generada pel COVID-19 ha provocat que el Govern de la
Generalitat aprovi la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten
noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquest resolució entra en vigor en la
data de la publicació al DOGC (16 d’octubre de 2020).
En el marc d’aquest situació, aquesta Alcaldia considera justificat la celebració de les
sessions a distància dels òrgans de govern municipal, fins que s’assoleixi l’objectiu fixat
pel PROCICAT.
Fonaments de dret
1. Article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL),
que habiliten a les corporacions locals a celebrar sessions a distància amb mitjans
telemàtics:
En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu,
o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal
funcionament de el règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats
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locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'alcalde o
president o qui vàlidament els substitueixi a l'efecte de la convocatòria d'acord amb la
normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans
electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori
espanyol i quedi acreditada la seva identitat.
Així mateix, s'haurà d'assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió,
disposant els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o secret de les mateixes
segons procedeixi legalment en cada cas.
Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències i les
videoconferències.
2. 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 l’exposat, el Ple adopta els següents
ACORDS:
Primer: Ratificar en tots els seus termes el Decret de l’Alcaldia 608/2020, de 19 d’octubre,
la part resolutiva del qual diu textualment:
“Primer: Modificar la resolució de l’Alcaldia 2020DECR000593 corresponent a
convocatòria de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 20 d’octubre de 2020,
a les 19:30. A l’edifici de “ La Xarxa” de Moja, que es preveia celebrar de forma
presencial i que per causa del brot epidèmic de la pandèmia s’ha previst que es
celebri a distància per mitjans telemàtics, amb les garanties previstes a l’article 46.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).

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

Segon: Modificar la resolució de l’Alcaldia 2020DECR000592 corresponent a
convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, el 19 d’octubre de
2020, a les 19:30, a l’edifici de “ La Xarxa” de Moja, pels motius exposats en el
dispositiu primer de la present resolució.
Tercer: Aquesta circumstància es mantindrà durant un període mínim de QUINZE
DIES NATURALS, i abastarà la celebració de qualsevol tipus de sessió dels òrgans
col·legiats municipals, amb independència del seu caràcter d’ordinària o
extraordinària.
Quart: Establir que durant la celebració de les referides sessions a distància per
mitjans electrònics i telemàtics seran d’aplicació les REGLES DE FUNCIONAMENT
DELS ÒRGANS COL.LEGIATS DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA QUANT A LA
CELEBRACIÓ DE SESSIONS A DISTÀNCIA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL
COVID-19, aprovades pel Ple de la Corporació en sessió de data 27 d’abril de 2020.
Cinquè: Elevar al Ple de la Corporació proposta de ratificació dels resolutius
previstos en aquest decret.
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Sisè: Notificar aquest acord als regidors/es municipals i donar-ne publicitat del seu
contingut al web municipal als efectes de coneixement general.”
Segon: Notificar aquest acord als regidors/es municipals i donar-ne publicitat del seu
contingut al web i a l’e-tauler municipal als efectes de coneixement general.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Coordinació i supervisió del
govern, presenta la proposta de ratificació i la sotmet a debat.

Es procedeix a la votació:
S’aprova per UNANIMITAT dels grups municipals, amb el total dels 11 VOTS
FAVORABLES:
Regidor/es d’ ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA (6)
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig
Regidores d’ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA (2)
- Josefina Mascaró Bujaldón
- M. Antònia Pajuelo Moreno
Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA (1)
- M. Carme Villanueva Pin

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

Regidor de PSC-UNITS (1)
- Joan López Ferrer
Regidora NO ADSCRITA (1)
- Marta Mestre Urpí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar com a segon punt, el primer punt de l’ordre del dia:
1.2.- EXPEDIENT X2020001281 I X2020000998. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DE
L'AJUTAMENT D'OLÈRDOLA, CELEBRAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, EL 4 D'AGOST DE
2020.
Antecedents de fet

5

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 6 de 127

SIGNATURES

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

1. En data 4 d’agost 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.
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:

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

Primer: Aprovar l’esborrany de l’acta del Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, celebrat en sessió
ordinària, el 4 d’agost 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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La Sra. Fina Mascaró Bujaldón, portaveu del grup municipal ERC d’Olèrdola, demana que
s’esmeni en les votacions la referència que consta al grup municipal “PSC-UNITS, CP” i que
allà on diu “PSC” digui “PSC-UNITS”.
L’alcalde demana al secretari que es faci la corresponent esmena en l’acta de referència,
d’acord amb l’article 97.5 del ROF.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
S’aprova per UNANIMITAT dels grups municipals, amb el total dels 11 VOTS
FAVORABLES:
Regidor/es d’ ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA (6)
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig
Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA (2)
- Josefina Mascaró Bujaldón
- M. Antònia Pajuelo Moreno
Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA (1)
- M. Carme Villanueva Pin
Regidor de PSC-UNITS, CP (1)
- Joan López Ferrer
Regidora NO ADSCRITA (1)
- Marta Mestre Urpí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:
1.3.- ÀREA DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL GOVERN EXPEDIENT. X2020001155.
DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE LA REGIDORA DE L’AJUNTAMENT SRA. MARTA
MESTRE URPÍ COMUNICANT LA SEVA RENUNCIA A L’ACTA DE REGIDORA DEL
GRUP POLÍTIC JUNTS PER OLÈRDOLA.
Antecedents de fet
1. El 15 de juny de 2019 en el decurs del Ple extraordinari de constitució de la nova
Corporació Municipal la Sra. Marta Mestre Urpí va prometre el càrrec i va prendre l’acta
de regidora pel grup polític Junts per Olèrdola.
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2. El 12 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament acorda la creació, amb caràcter permanent,
de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple i de la Comissió Especial de Comptes.
3. El 15 de setembre de 2020, registre d’entrada número E20200004123, la Sra. Marta
Mestre Urpí comunica la seva renúncia al grup polític municipal Junts per Olèrdola per a
passar a ser regidora no adscrita a cap grup, sol·licitant la seva adscripció a la Comissió
Informativa de Ple i Comissió Especial de Comptes en la seva nova condició.
4. El 7 d’octubre de 2020 el Secretari emet informe jurídic en relació a la legislació
aplicable, el procediment a seguir respecte de l’abandonament formulat i quin estatut
jurídic li ha de ser d’aplicació a la regidora municipal com a regidora no adscrita.
Fonaments de dret
1. Els grups polítics municipals es troben regulats en l’article 73.3 de la Llei reguladora
de les bases de règim local LRBRL), en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre. La regulació reglamentària dels grups polítics municipals es conté en
els articles 23 a 29 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals ROF), aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en el
que no contradigui la regulació de la LRBRL.
2. Conforme a aquesta normativa, els membres de la Corporació poden abandonar el
grup polític al qual pertanyin, tenint la consideració de membres no adscrits. Segons
la Jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, els membres de
la Corporació no adscrits conserven els drets polítics bàsics que els corresponen
com a representants polítics, assenyalant-se com a tals el dret a intervenir com a
membres de ple dret del Ple de la Corporació i de les comissions informatives i la
comissió especial de comptes. Per tant, procedeix augmentar el nombre de membres
de les comissions informatives municipals i la comissió especial de comptes en un
més, perquè puguin formar part de les mateixes tant el/la representant del grup Junts
per Olèrdola com la regidora no adscrita. Amb això no s'altera substancialment el
règim de majories d'aquests òrgans municipals, per la qual cosa no resulta necessari
modificar el nombre de representants dels altres grups municipals en els mateixos.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents

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

ACORDS:
Primer: Donar-se per assabentat de l’escrit de 15 de setembre de 2020, registre d’entrada
número E20200004123, presentat per la Sra. Marta Mestre Urpí comunicant la seva
renúncia a l’acta de regidora pel grup polític Junts per Olèrdola, per a passar a ser regidora
no adscrita a cap grup, i sol·licitar la seva adscripció a la Comissió Informativa d’assumptes
de Ple i a la Comissió Especial de Comptes.
Segon: Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de
Comptes, que queden de la manera següent:
President:
Suplent:
Vocal:
Suplent:

Lucas Ramírez Búrdalo (Alcalde-President)
Jordi Catasús Corbalán (ApO-PM)
Fina Mascaró Bujaldón (ERC)
M. Antònia Pajuelo Moreno (ERC)
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Vocal:
M. Carmen Villanueva Pin (Junts per Olèrdola)
Vocal:
Marta Mestre Urpí (Regidora no adscrita)
Vocal:
Joan López Ferrer (PSC-UNITS)
Interventora / Secretari de l’Ajuntament d’Olèrdola
Tercer: Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 912 10000, d’acord amb el detall següent:
N. Operació

Fase

Aplicació

Import

220200008906

AD

2020
912
10000

210,00

Nom
terc.
MARTA
MESTRE
URPI

Text lliure
INDEMNITZACIONS PER ASSISTENCIA COMISSIONS
INFORMATIVES REGIDORA NO ADSCRITA

Quart: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes del
seu general coneixement.

Els membres del Ple municipal en resten assabentats.
En compliment de l’article 97.5 del ROF i de conformitat amb l’acordat en la sessió
extraordinària del següent Ple municipal, celebrat en data 17 de novembre de 2020, s’ha
esmenat en el present acord el nom del grup municipal corresponent al vocal Joan López
Ferrer (PSC-UNITS,CP).
Allà on deia “Obrim Olèrdola”, s’actualitza al nom “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.

2.0.- ÀMBIT DE BON GOVERN, ATENCIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ, RECURSOS I
PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.1.- EXPEDIENT X2020001169. ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 2021 (APROVACIÓ
PROVISIONAL).
Fonaments de dret
1.- El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
2.- En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’ aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
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elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
3.- Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
4.- La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
5.- Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
6.- En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, bàsicament, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vista la Memòria de la Regidoria de l’àmbit d’Hisenda, i l’informe jurídic de Secretaria i
Intervenció, el Ple adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’ exercici 2021 o següents la modificació de
l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2021 que a continuació es relacionen, així com el seu text refós adjunt (annex 1):

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

IMPOSTOS






Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre Béns Immobles
Ordenança fiscal núm. 2. Impost sobre Activitats Econòmiques
Ordenança fiscal núm. 3. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
TAXES



Ordenança fiscal núm. 11. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa.
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Ordenança fiscal núm. 20. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable així com pels controls
posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques.



Ordenança fiscal núm. 26. Taxes pel servei de gestió de residus municipals.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’
Ordenances fiscals per a l’ exercici 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
ANNEX 1
Modificacions Ordenances Fiscals
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
Allà on diu:

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

Article 4.- Comunicacions informatives i consultes tributàries
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres
obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la
presentació.
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a
altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies objecte
de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita.
Ha de dir:
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres
obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la
presentació. Si es considera necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als
interessats que ampliïn els antecedents o les circumstàncies del cas plantejat.
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4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a
l’Ajuntament llevat que plantegin qüestions relacionades amb l’objecte o la tramitació d’un
procediment, recurs o reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en
l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que
existeixi identitat entre els fets i circumstàncies objecte de consulta i els que van ser tractats
en la contestació susdita.
*****
Allà on diu:
Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.
3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò
disposat a la Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter personal.
Ha de dir:
3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò
disposat al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 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, la
Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i resta
de normativa vigent sobre protecció de dades personals.
*****
Allà on diu:
Article 9.- Registre
3.- Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a traves de qualsevol
d’aquests mitjans:

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

a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament
b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, Cabildos
i Consells Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al regim de l’article 121 de
la Llei 7/1985.
c) Oficines de Correus.
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència
tributaria per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents
que tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de
la infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributaria i la possible obertura del
corresponents expedient sancionador.
Ha de dir:
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a través de qualsevol
d’aquests mitjans:
a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament
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b) Qualsevol registre electrònic de les administracions o entitats que integren el sector
públic
c) Oficines de Correus.
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència
tributària per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que
tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la
infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributària i la possible obertura del
corresponent expedient sancionador.
*****
Allà on diu:
Article 13.- Impostos de venciment periòdic
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança General de
Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
Ha de dir:
2. En l’Impost sobre béns immobles, quan el bé immoble o dret sobre aquest pertany a dos o
més titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents
públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 10
euros.
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de l’impost en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat de guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius
per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús.
*****

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

Allà on diu:
Article 17.- Pràctica de liquidacions
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors a
10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus
públics.
Ha de dir:
5. Per raons de cost i eficàcia, en els casos en que resultin quotes líquides inferiors a 10
euros, tan sols es practicarà liquidació pels conceptes de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.
*****
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Allà on diu:
Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió,
liquidació, recaptació i inspecció.
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir
i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat.
Ha de dir:
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir
i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat de rebre les
notificacions en format electrònic.
*****
Allà on diu:
Article 20.- Sol·licitud
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució
en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament
les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada
consulta.
Ha de dir:

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

5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució
en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals
sol·licitats, quan l'Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament
les dades declarades. Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels
interessats excepte que consti en el procediment la seva oposició expressa, havent-se,
d'informar a l'interessat prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. Excepcionalment, si l'Administració gestora del tribut no pot obtenir els
esmentats documents, podrà sol·licitar a l'interessat la seva aportació.
*****
Allà on diu:
Article 32.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament
S’afegeix un nou punt, el redactat del qual és el següent:
4. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i/o
de l’Agència Tributària de Catalunya per a la recaptació executiva dels ingressos municipals,
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quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables
situats dins l’àmbit de la província de Barcelona.
*****
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Allà on diu:
Article 4 - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Gaudiran d’exempció els següents béns:
S’introdueix un nou apartat, d’acord amb el que estableixen les sentències del Tribunal
Suprem de dates 11 i 19 de maig de 2020. El nou redactat del punt de l’ apartat 1 de l’ article
4, al que li correspon la lletra l), és el següent:
l) Els béns que constitueixin el patrimoni de les Universitats afectes al compliment dels seus
fins. L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a que les
Universitats acreditin el compliment dels requisits exigits a l’article 80.1 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
*****
Allà on diu:
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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3.- Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars
de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació en
la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la
família, i que la suma dels ingressos que figuren en la base liquidable anual a efectes de
l'impost sobre la renda de les persones físiques de tots els membres de la unitat familiar que
figurin en el carnet de família nombrosa siguin inferiors als establerts en la taula següent:
Nivell de renda

Bonificació

3 vegades IRSC*

75%

4 vegades IRSC

50%

5 vegades IRSC

25%

*IRSC: Indicador de la renda de suficiència de Catalunya
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el
padró municipal d’habitants.
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent
documentació:



Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
15
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

Declaració de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques del sol·licitant així
com de la resta de membres de la família nombrosa presentada a l'exercici
immediatament anterior a aquell en que tingui efectes la bonificació. En el cas de no
estar obligats a presentar la declaració de renda caldrà certificació de l'Agència
Tributària sobre aquest extrem.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol
de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn els requisits establerts per a la seva
concessió.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a
la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti
la seva condició de titular de família nombrosa.
Ha de dir:
3.- Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars
de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del
50% en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge
habitual de la família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el
padró municipal d’habitants.
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent
documentació:

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




Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol
de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn els requisits establerts per a la seva
concessió.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a
la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti
la seva condició de titular de família nombrosa.
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*****
Allà on diu:
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
4.- Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns
immobles destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament
tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per a l'autoconsum.
És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració
competent.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de tres anys i
es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants
del seu atorgament.
Ha de dir:
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
4.- Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost, els béns
immobles destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament
elèctric de l'energia provinent del sol per a l'autoconsum, que no estiguin obligats per
normativa. El percentatge de bonificació queda regulat de la següent manera:
1.- En el cas d’habitatges unifamiliars, la bonificació serà del 50% i s’aplicarà sempre que la
instal·lació fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30% del consum
elèctric anual de l’habitatge on estigui instal·lada.

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

2.- En el cas d’habitatges plurifamiliars o comunitats de veïns que facin una instal·lació
fotovoltaica per subministrar energia pels serveis comuns, la bonificació serà del 5% per a
tots els habitatges vinculats sempre que la instal·lació tingui com a mínim una producció
elèctrica dels 30% del consum anual dels serveis comuns.
3.- En el cas d’habitatges unifamiliars, plurifamiliars o comunitats de veïns que faci una
instal·lació fotovoltaica compartida per subministrar energia que doni serveis a varis locals
i/o habitatges del municipi, la bonificació serà del 50% sempre que la producció elèctrica
arribi com a mínim al 30% de la seva despesa elèctrica total.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i es
mantindrà, dins del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del
seu atorgament.
5.- Gaudiran d'una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns
immobles destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat instal·lacions solars
tèrmiques, que no estiguin obligats per la normativa sectorial, urbanística o municipal vigent.
L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per produir
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació.
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La producció solar tèrmica ha de cobrir almenys el 60% de la despesa energètica associada
a la producció d’ACS, que s’haurà de justificar adjuntant un estudi de consums energètics
anuals d’ACS, signat per un tècnic competent, juntament amb el certificat tècnic de posta en
funcionament de la instal·lació i contracte de manteniment anual.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i es
mantindrà, dins del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del
seu atorgament.
S’ha enumerat correlativament i s’ha introduït un nou punt a l’ article 6:
6. Es podrà acordar una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de l’impost als
immobles en el que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin d’especial interès o
utilitat municipals per concórrer circumstàncies socials, específicament en la borsa de
mediació de lloguer que justifiquin el reconeixement d’aquesta bonificació. Correspondrà dita
declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
Es considerarà que es desenvolupa una activitat econòmica de caràcter social a l’immoble
en qüestió, quan el subjecte passiu ja tingui incorporat un habitatge o bé el que incorpori un
habitatge a la Borsa d’Habitatge gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Per poder-se acollir a aquesta bonificació s’hauran de complir els requisits següents:
a) Caldrà que el contribuent, subjecte passiu del tribut, presenti una sol·licitud segons
formulari normalitzat, adjuntant el darrer rebut de l’IBI, fotocòpia del DNI, contracte de
lloguer i un certificat conforme està al corrent de pagament dels tributs municipals.
b) La intermediació del lloguer s’ha de fer mitjançant la borsa de mediació social de
l’oficina local d’habitatge gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
c) Si la sol·licitud es presenta dins del primer semestre de l’any natural, el percentatge
de bonificació s’aplicarà sobre el 95% de l’import del rebut de l’IBI de l’any, si es
demana en el segon semestre de l’any, el percentatge de la bonificació s’aplicarà
sobre el 50% de l’import del rebut de l’IBI de l’any
*****

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

S’introdueix un nou punt a l’article 8.2:
Article 8 - Normes de gestió.
3.- Bonificació per energia solar.
Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la
hisenda municipal la següent documentació:
a) Sol·licitud de bonificació de l’IBI
b) Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ
d'obres presentat davant l'Ajuntament.
c) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel
facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes
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solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el
cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.
d) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
e) En cap cas, la bonificació total, podrà superar el cost de la instal·lació, pel que caldrà
justificar la despesa econòmica, que inclourà els components i mà d’obra.
f) En el cas d’instal·lació solar tèrmica: Estudi justificatiu dels consums energètics anuals
d’ACS, i de la producció mínima del 60% d’aquest consum amb les plaques solars,
signat per un tècnic competent. També caldrà aportar el certificat d'homologació dels
col·lectors instal·lats.
g) En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum: Document o documents que
acreditin que la instal·lació està executada i inscrita al Registre d’autoconsum de
Catalunya (RAC). També caldrà aportar les factures corresponents al consum elèctric de
l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció
energètica. En cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums
anuals.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
L’Ajuntament podrà realitzar les inspeccions que consideri oportunes per comprovar
l’execució i el funcionament d ela instal·lació.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.
*****
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Per a una millora en la regulació de la bonificació per increment de treballadors, l’ ORGT ha
proposat el següent text, de manera que:
Allà on diu:

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

Article 5. 2. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l’apartat anterior, i s’haurà de
sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, juntament amb la
documentació acreditativa.
L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que
integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
Ha de dir:
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l’apartat anterior, i s’haurà de
sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, juntament amb la
documentació acreditativa següent:
- Llistat de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida durant els
dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la
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bonificació, indicant el nom i cognoms, NIF/NIE, número de la Seguretat Social, data
d’inici de la prestació de serveis amb contracte indefinit, si escau, data de baixa, i adreça
del centre de treball on presten el servei cadascun dels treballadors. Aquesta llista s’ha
de presentar en un full de càlcul tipus excel.
- Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de
compte de cotització de l'empresa dels dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici
pel qual es demana la bonificació. Aquest document ha d’estar expedit en l'exercici que
es sol·licita la bonificació.
L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que
integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
*****
En el punt 5è de l’ article 5, allà on diu:
La bonificació, que té caràcter pregat, es mantindrà indefinidament mentre que el subjecte
passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada període impositiu i
s’aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment de la presentació de la
sol·licitud.
Ha de dir:
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre
de l'exercici posterior al de la seva aplicació, juntament amb la documentació acreditativa
(pla de transport i factures del cost del servei). L'acord de concessió inclourà, si s'escau, la
quantia de la quota tributària a retornar, que en cap cas tindrà la consideració d'ingrés
indegut.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors.
*****
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

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

Allà on diu:
Article 7è. Període impositiu i acreditament de l’impost
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen
a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi
l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat al compravenda no cal que
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota
de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article.
Ha de dir:
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6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen
a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi
l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda, no caldrà
que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició. Si s’adquireix en un
exercici posterior, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de l’impost sense que sigui
d’aplicació el prorrateig que es preveu al punt 3 d’aquest article.
*****
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
S’ ha afegit un apartat 4 a l’ article 8, el redactat del qual és el següent:
Article 8è. Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral
4.- La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel
subjecte passiu.
*****
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 MPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Allà on diu:
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Es concedirà una bonificació del 80 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.

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

Ha de dir:
1. Es concedirà una bonificació del 80 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
Es considerarà que es desenvolupa una activitat econòmica de caràcter social a l’immoble
en qüestió, quan el subjecte passiu ja tingui incorporat un habitatge o bé el que incorpori un
habitatge a la Borsa d’Habitatge gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Per poder-se acollir a aquesta bonificació s’hauran de complir els requisits següents:
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a) Caldrà que el contribuent, subjecte passiu del tribut, presenti una sol·licitud segons
formulari normalitzat, adjuntant el darrer rebut de l’IBI, fotocòpia del DNI, contracte de
lloguer i un certificat conforme està al corrent de pagament dels tributs municipals.
b) La intermediació del lloguer s’ha de fer mitjançant la borsa de mediació social de
l’oficina local d’habitatge gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
c) Si la sol·licitud es presenta dins del primer semestre de l’any natural, el percentatge
de bonificació s’aplicarà sobre el 95% de l’import del rebut de l’IBI de l’any, si es
demana en el segon semestre de l’any, el percentatge de la bonificació s’aplicarà
sobre el 50% de l’import del rebut de l’IBI de l’any
*****
Allà on diu:
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
4. Es concedirà una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions i
obres en les que s’incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia
provinent del sol per a l'autoconsum.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions de sistemes
per a l'aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació
de l'Administració competent.
5. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors
s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la
declaració responsable o la comunicació prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l’article 9è
d’aquesta Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa

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

Ha de dir:
1. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, les sol·licituds referents als immobles destinats
a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de
l'energia provinent del sol per a l'autoconsum, que no estiguin obligats per normativa.
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material
(PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, i
s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia comprovació per part de
l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb
energia solar fotovoltaica.
2. Gaudiran d'una bonificació del 25 per cent de la quota de l'impost sobre

construccions, instal·lacions i obres, les sol·licituds referents als immobles destinats
a usos diferents als de l’habitatge, en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a
l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que no estiguin obligats per
normativa.
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material
(PEM) corresponent a la instal·lació d’aprofitament elèctric provinent del sol (energia
solar fotovoltaica), i s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost,
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prèvia comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les
d’aquest tipus d’instal·lació.
3. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats

anteriors s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència
d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia, referides en els apartats
2 i 3 de l’article 9è d’aquesta Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la
documentació acreditativa.
*****
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
S’introdueix un apartat d) a l’ article 6 relatiu a la quota tributària, el redactat del qual és el
següent:
Article 6. Quota tributària
Nou punt d)
d) Durant el període en que siguin d’aplicació les normes de distanciament regulades per
evitar el contagi de la Covid-19, que obliguen a mantenir una distància de seguretat entre
clients i treballadors, es prendrà com a base de càlcul la meitat de la superfície ocupada.
*****
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS
A L’INICI DE LES ACTIVITATS, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS
PERIÒDIQUES
S’introdueix un apartat 3.- a l’ article 5 relatiu als beneficis fiscals, el redactat del qual és el
següent:

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

Article 5. Beneficis fiscals
3.- Les reobertures d’activitats que hagin causat baixa del cens municipal durant el decurs
de l’exercici 2020 i 2021, que no comportin canvi de la seva naturalesa, ampliació de
superfície ni modificació substancial en la instal·lació legalitzada, gaudiran d’una bonificació
del 100% de la quota tributària que li correspondria per aplicació d’allò disposat en els
apartats que corresponguin. Aquesta bonificació caldrà sol·licitar-la expressament en el
moment de la tramitació de la reobertura, i no eximeix de l’aportació de la documentació
tècnica i administrativa que s’escaigui
*****
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Article 6è. Quota tributària
Allà on diu:
2. Per als expedients de nous establiments les modificacions que s’hi produeixin incloent el
control i inspecció municipal de l’activitat, la quota tributària variable se sumarà a la quantitat
fixa, i es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
a)
b)
c)
d)

Activitats sotmeses a l’autorització ambiental, per cada
m2 de superfície de l’activitat
Activitats sotmeses a la llicència ambiental o municipal,
per cada m2 de superfície de l’activitat
Activitats sotmeses a la comunicació prèvia per cada
m2 de superfície de l’activitat
Activitats sotmeses a declaració responsable per cada
m2 de superfície de l’activitat

1,44
€/m2
1,23
€/m2
1,03
€/m2
0,41
€/m2

Ha de dir:
2. Per als expedients de nous establiments i per les modificacions en les que s’hi produeixi
un augment de superfície, incloent el control i inspecció municipal de l’activitat, la quota
tributària variable se sumarà a la quantitat fixa, i es determinarà d’acord amb les tarifes
següents:
a)
b)
c)
d)

Activitats sotmeses a l’autorització ambiental, per cada
m2 de superfície de l’activitat
Activitats sotmeses a la llicència ambiental o municipal,
per cada m2 de superfície de l’activitat
Activitats sotmeses a la comunicació prèvia per cada
m2 de superfície de l’activitat
Activitats sotmeses a declaració responsable per cada
m2 de superfície de l’activitat

1,44
€/m2
1,23
€/m2
1,03
€/m2
0,41
€/m2

NOTA: En el cas d’expedients de modificació per augment de superfície, la quota tributària
variable s’aplicarà només sobre la nova superfície ampliada.

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

*****
Allà on diu:
14. Per als informes i tramitació administrativa per a l’homologació dels plans d’autoprotecció
dels establiments sotmesos a la protecció civil local, caldrà efectuar el pagament d’una quota
de 150,00€, i per a les tasques tècniques i administratives municipals d’acord amb el Decret
82/2010, de 29 de juny, en els establiments sotmesos a la protecció civil de Catalunya, la quota
serà de 180,00€.
Ha de dir:
14. Per als informes i tramitació administrativa per a l’homologació dels plans d’autoprotecció
dels establiments sotmesos a la protecció civil local, caldrà efectuar el pagament d’una quota
de 150,00€, i per a les tasques tècniques i administratives municipals d’acord amb el decret
24

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 25 de 127

SIGNATURES

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, la quota serà de 180,00€.
*****
Allà on diu:
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
Ha de dir:
1.- La taxa s’exigirà en règim de liquidació que es notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament d’acord amb la documentació presentada mitjançant instància que iniciï l’ actuació
o expedient.
*****
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26
MUNICIPALS.

TAXES PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Allà on diu:
Article 5. Beneficis fiscals

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

1. Gaudiran d’una bonificació del 50% aquells contribuents que acreditin que els ingressos
familiars no superen l’import del 1,5 vegades IRSC i siguin igual o majors de 65 anys.
Si es concedís la bonificació els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a
efectes que es pugui liquidar la taxa
Ha de dir:
1.- Gaudiran d’una bonificació del 50% aquells contribuents que acreditin que els ingressos
que figuren en la base liquidable anual a efectes de l’impost de la renda de persones
físiques de tots els membres de la unitat familiar no superen l’import del 1,5 vegades IRSC.
Aquesta bonificació hauria de ser rogada i per gaudir de la bonificació s’haurà de
presentar la Declaració de l’Impost de la Renda de Persones Físiques del sol·licitant així
com de la resta de membres de la unitat familiar. En el cas de no estar obligats a
presentar la declaració de la renda caldrà certificació de l’Agència Tributària sobre
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aquest extrem, acompanyat de les nòmines i justificant de la resta d’ingressos familiars,
necessaris per justificar el requisit de l’IRSC.
Si es concedís la bonificació els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a
efectes que es pugui liquidar la taxa.
*****
Allà on diu:
2.- Gaudiran d’una bonificació del 25 % de la quota establerta els subjectes passius que
acreditin un ús regular i continuat de les Deixalleries Municipals, durant l’exercici anterior i
amb un mínim de 24 vegades l’any. A aquest efecte a l’Ajuntament es lliurarà una cartolina
acreditativa on el personal del servei anotarà i segellarà cada ús de les Deixalleries. En un
mateix dia només es podrà segellar una mateixa cartolina una sola vegada. Fins el dia 1 de
febrer de cada any es podran presentar les cartolines segellades a l’Ajuntament sol·licitant el
reconeixement de la bonificació.
L’import d’aquesta bonificació no podrà superar, en cap cas, els 300 euros.
Ha de dir:
2.- Gaudiran d’una bonificació del 25 % de la quota establerta els subjectes passius que
acreditin un ús regular i continuat de les Deixalleries Municipals, durant l’exercici anterior
i amb un mínim de 18 vegades l’any. A aquest efecte a l’Ajuntament es lliurarà una
cartolina acreditativa on el personal del servei anotarà i segellarà cada ús de les
Deixalleries. En un mateix dia només es podrà segellar una mateixa cartolina una sola
vegada. Fins el dia 1 de febrer de cada any es podran presentar les cartolines
segellades a l’Ajuntament sol·licitant el reconeixement de la bonificació.
L’import d’aquesta bonificació no podrà superar, en cap cas, els 300 euros.

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

*****
Allà on diu:
3.- Gaudiran d’una bonificació del 15% de la quota establerta, els subjectes passius que
durant l’exercici anterior al de meritació de la taxa hagin gestionat la fracció orgànica de
residus
(autocompostatge) en els termes que recullin les bases reguladores de
l’Ajuntament, en condicions que no causin molèsties als veïns ni problemes higiènics de cap
mena d’aquesta subvenció.
Ha de dir:
3.- Gaudiran d’una bonificació del 15% de la quota establerta, els subjectes passius que
durant l’exercici anterior al de meritació de la taxa hagin gestionat la fracció orgànica de
residus
(autocompostatge) en els termes que recullin les bases reguladores de
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l’Ajuntament, en condicions que no causin molèsties als veïns ni problemes higiènics de cap
mena d’aquesta bonificació.
Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions previstes en l’ordenança
fiscal de recollida de residus de l’ Ajuntament d’Olèrdola
*****
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials.
Allà on diu:
Article 9. Fet imposable
4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a
l’article 2.2 de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels
residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la
realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.
Ha de dir:
4.- La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a
l’article 2.1.c de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió
dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats
per la realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.
***********
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Els regidors Srs. Juan M. Samblás Rodríguez i Lucas Ramírez Búrdalo, així com la regidora,
Sra. Mireia Mancera Cañardo, presenten respectivament les diferents modificacions
realitzades a les ordenances.

Es sotmet la proposta d’acord a votació:
S’aprova per la MAJORIA dels grups municipals, amb 6 VOTS A FAVOR, 4 ABSTENCIONS
i 1 VOT EN CONTRA:
Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig
Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 ABSTENCIONS
- Josefina Mascaró Bujaldón
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M. Antònia Pajuelo Moreno

Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT EN CONTRA
- M. Carme Villanueva Pin
Regidor de PSC-UNITS, CP : 1 ABSTENCIÓ
- Joan López Ferrer
Regidora NO ADSCRITA: 1 ABSTENCIÓ
- Marta Mestre Urpí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
2.2.- ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. EXPEDIENT X2020001198. DESIGNACIÓ DE
DOS FESTIUS D’OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA, ADDICIONALS ALS VUIT
FESTIUS ESTABLERTS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, I SUBSTITUCIÓ DE
FINS A DUES DE LES DATES D’AQUEST CALENDARI PER A L’ANY 2021.
Antecedents de fet
1. L’acord adoptat pel Ple municipal del passat 4 d’agost de 2020, proposa, al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies dels Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat
de Catalunya, els dies 30 i 31 d’agost de 2020 (registre de sortida S2020001845), com
els dos festius locals del municipi d’Olèrdola per a l’any 2021; ja que en aquestes dates,
el municipi es troba immers en campanya i vacances d’estiu, havent-hi major afluència
d’estiuejants i on, tradicionalment i en temps anterior a la Pandèmia COVID19, té lloc la
Festa Major de Vilafranca del Penedès, municipi veí al nostre i capital de la comarca de
l’Alt Penedès.

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

2. L’Ordre EMO/129/2019, de 28 de juny, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021, estableix, en
el seu article segon, que els Ajuntaments podran substituir fins a dos dels vuit dies festius
que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic (DOGC
núm. 7426, de 03.08.2017), i que d’acord amb l’article 1 de l’esmentada Ordre, per a
l’anualitat 2021, són:
“ 3 i 10 de gener
4 de juliol
1 (*) i 28 de novembre
6 (*), 8 i 19 de desembre ”
Aquestes dos dies es poden substituir per qualsevol altre diumenge o festiu, de caràcter
general o local, llevat de les dates indicades a l’article 36.2.d) de la Llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, que són: 1 i 6 de gener, diumenge i dilluns de Pasqua,
l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.
No es poden substituir els dies 1 de novembre i 6 de desembre de 2021 (*), per tal de no
desvirtuar l’obligació continguda a la Disposició Addicional Segona de l’esmentada Llei,
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perquè deixar sense efecte la possibilitat d’obertura en aquesta data (amb la seva
substitució) comportaria dos dies de tancament consecutiu.
3. L’article cinquè de l’esmentada Ordre, d’acord amb l’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, determina que els Ajuntaments han de designar dos
dies addicionals d’obertura pels establiments comercials municipals, llevat de les dates
indicades a l’article esmentat, advertint que, d’acord amb l’article 6 d’aquesta Ordre, si la
comunicació no es realitza abans del dia 1 de novembre de 2020, s’afegiran
automàticament per a l’any 2021 els dies 5 i 12 de desembre.
4. Des d’aquesta Regidoria s’ha demanat als establiments comercials del municipi que
comuniquin a aquesta Corporació quines són les dates d’interès, tenint en compte la
normativa vigent d’aplicació als dies festius d’obertura comercial autoritzada.
Fonaments de dret
1. L’Ordre EMO/129/2019, de 28 de juny, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels
establiments comercials en diumenge i en dies festius per als anys 2020 i 2021.
2. La Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
3. És de la competència del Ple municipal l’adopció d’aquest acord, segons el que disposa
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya
autorització per a la substitució de dos dels vuit dies festius d’obertura comercial autoritzada
que estableix l’ORDRE EMO/129/2019, de 28 de juny, per a l’anualitat 2021 establint-se el
següent calendari:
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Tancar els diumenges: 10 de gener i 4 de juliol de 2021.
Obrir el 5 i el 12 de desembre de 2021.

Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya els dies
30 i 31 d’agost de 2021, proposats com a festius locals per a l’any 2021, per acord adoptat
pel ple municipal del passat 4 d’agost de 2020, com els dos dies addicionals d’obertura
comercial autoritzada que permet l’ORDRE EMO/129/2019, de 28 de juny.
Tercer.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya,
a
través
del
formulari
específic
de
la
plataforma
EACAT
(http://www.idp.eacat.net), abans de l’1 de novembre de 2021.
Quart.- Un cop admesa i aprovada aquesta sol·licitud per la Direcció General de Comerç
de la Generalitat de Catalunya, s’ exposarà al públic a través del portal
municipal i se’n farà difusió a través de Canal 20 Ràdio Olèrdola, per tal que els establiments
comercials del municipi en tinguin coneixement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 30 de 127

SIGNATURES

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Coordinació i supervisió del
govern, presenta la proposta d’acord i la sotmet a debat:

La Sra. Fina Mascaró Bujaldón, portaveu del grup municipal ERC d’Olèrdola, demana que
s’esmeni en la votació la referència que consta al grup municipal “PSC-UNITS, CP” i que allà
on diu “PSC” digui “PSC-UNITS”.
L’alcalde demana al secretari que es faci la corresponent esmena, d’acord amb l’article 97.5
del ROF.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es procedeix a la votació:
S’aprova per la UNANIMITAT dels grups municipals, amb el total dels 11 VOTS
FAVORABLES:
Regidor/es d’ ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA (6)
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig
Regidores d’ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA (2)
- Josefina Mascaró Bujaldón
- M. Antònia Pajuelo Moreno
Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA (1)
- M. Carme Villanueva Pin
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Regidor de PSC-UNITS (1)
- Joan López Ferrer
Regidora NO ADSCRITA (1)
- Marta Mestre Urpí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
3.0.- ÀMBIT D'ESPAI NATURAL, PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS, URBANISME I
PAISATGE URBÀ, SERVEIS I ENERGIES I ESPAI PÚBLIC
3.1.- ÀMBIT D’URBANIME I PAISATGE URBÀ. APROVACIO INICIAL DEL PLA
D’ACTUACIO LOCAL D’HABITATGE. EXPEDIENT X2020001128.
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Antecedents de fet
1. La Llei catalana 18/2007, del dret a l’habitatge, regula el Plans Locals d’Habitatge i els
defineix com l’instrument que determina la política municipal d’habitatge i el marc de les
actuacions que podran concertar-se de forma preferent amb la Generalitat de Catalunya,
amb una vigència de sis anys.
Així doncs, els Programes d’actuació municipal d’habitatge són instruments de
planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions
locals en matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar
eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge.
Els programes els elaboren professionals externs, amb la participació tècnica i el
lideratge polític de l'ens local.
2. L’Ajuntament a través del Pla Local d’Habitatge busca prioritzar, d’una banda, l’accés a
l’habitatge assequible amb polítiques de foment de l’oferta preferentment pels col·lectius
de joves que permeti que es mantinguin al municipi, i de l’altra, millorar i optimitzar del
parc existent per a ampliar l’oferta d’habitatge assequible.
3. L’assistència tècnica s’ha portat a terme a través de la Diputació de Barcelona a través
de l’atorgament del recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i informes
per a la realització de l’actuació “Pla d’actuació Municipal d’Habitatge” en el marc del
catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovat
en sessió de 22 de desembre de 2016. Aquesta assistència està adreçada a municipis
que tinguin menys de 50.000 habitants.
4. En la redacció del Pla s’hi han recollit les propostes tècniques i les aportacions de les
sessions participatives integrades pel Regidor de l’Àrea i tècnics municipals implicats en
la política d’habitatge, la tècnica de la Diputació de Barcelona, amb coordinació amb el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
5. El contingut del Pla redactat s’estructura a partir dels continguts que prescriu l’art. 14 de
la llei 18/2007, en dos apartats diferenciats:
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Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi.
Pla d’acció: objectius i propostes d’actuació.

6. El 16 de setembre de 2020 l’arquitecta informa favorablement l’aprovació del Pla
d’Actuació Municipal d’Habitatge d’Olèrdola.
Fonaments de dret
1. El procediment d’aprovació del Pla es regula pels apartats 10 i 11 de l’art. 14 de la llei
18/2007. L’apartat 10 atribueix la competència per a la seva aprovació al Ple de la
Corporació. Aquesta regulació sectorial s’aplica en concordança amb l’art. 52.2.r del¡
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel DL 2/2003
sobre les atribucions del Ple de la Corporació i amb l’art. 83 de la llei estatal 39/2015 del
Procediment Administratiu Comú sobre el tràmit d’informació pública. En el procediment
d’aprovació del Pla s’apliquen els principis de l’actuació administrativa d’economia
processal i de celeritat i simplicitat - arts. 71.1 i 72.1 de la Llei 39/2015 i art. 31.2 de la
Llei catalana 26/2010.
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Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge d’Olèrdola, que
s’annexa al present acord.
Segon.- Obrir un període d’informació pública de 30 dies hàbils, amb la finalitat que es
puguin presentar al·legacions al Pla, determinant-se que en el supòsit que no es presenti
cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu, sense
necessitat d’adoptar-se cap altre acord, condicionant-se l’efectivitat a la seva publicació.
Tercer.- Comunicar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya l’aprovació del Pla, en el moment que quedi aprovat
definitivament, i trametre-li un exemplar, donant compliment a l’apartat 11 de l’art. 14 de la
llei 18/2007, del dret a l’habitatge.
ANNEX
Ajuntament d’Olèrdola

PROGRAMA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL D’HABITATGE
AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Abril 2019
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INTRODUCCIÓ

1.1.

Antecedents

El present Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge d’Olèrdola –endavant PAMH- es
redacta a l’empara del conveni d’assistència signat entre l’Ajuntament d’Olèrdola i la Diputació
de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis que la Diputació ofereix als municipis i a fi que
el municipi disposi d’un instrument que orienti la política d'habitatge.
L'elaboració d'aquest PAMH es va adjudicar a l’equip encapçalat per Graciela M. Chaia
Santiago i integrat per CMT Arquitectes Associats SLP i Romà Pujadas Rúbies, economista. La
redacció del document s'efectua sota la direcció de la tècnica gestora de la Diputació de
Barcelona Anna Font Morera i amb la participació tècnica i el lideratge polític de l'ens local.

1.2.

Naturalesa

El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de caràcter tàctic i operatiu, en el qual
es programen actuacions locals en matèria d'habitatge per a un període concret, en aquest
cas quatre anys.
El PAMH té per objectiu donar eines per a la planificació i el disseny de les polítiques
municipals d'habitatge, segons les prioritats marcades per l’Ajuntament. Aquesta assistència
planteja l’acompanyament a l’Ajuntament en el procés de definició dels objectius, estratègies i
gestió de recursos en matèria d’habitatge que s’inclouen en aquest document.

1.3.

Contingut

El PAMH es composa d’una Memòria i un Annex.
La Memòria consta d’una introducció i diversos apartats. En el primer apartat s’analitza la
situació i particularitats en matèria d’habitatge al municipi i es conclou amb una diagnosi que
se sintetitza en una matriu DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).Al segon
apartat, a partir de la diagnosi realitzada i de les prioritats municipals. Finalment, a partir del
tercer apartat es defineixen les estratègies i els objectius que es volen aconseguir i es
concreten i prioritzen les actuacions per tal d’assolir els objectius plantejats.
L’Annex recull la documentació que va servir de base per a la redacció de la Memòria: la
documentació estadística facilitada per la Diputació de Barcelona, la documentació municipal,
les actes de les sessions de treball i de participació, fotografies i presentacions (power-point).
ANÀLISI I DIAGNOSI
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2.1.

El marc territorial

El municipi d’Olèrdola pertany a la comarca de l’Alt Penedès, i aquesta, al seu torn, a l’àmbit
territorial del Penedès-Garraf.
Amb 30 Km2 de superfície, el terme d’Olèrdola limita amb 7 municipis veïns: Castellbell i la
Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues i
Avinyonet del Penedès, de l’Alt Penedès i Canyelles i Olivella, del Garraf.
Dins del terme municipal es troba el conjunt monumental d’Olèrdola, enclavament important
en època ibera, romana i medieval. Entorn de l’antic jaciment s’ha creat el parc d’Olèrdola,
gestionat per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. El Parc té 608 ha
repartides entre els termes d’Olèrdola i Canyelles.
El municipi està molt ben comunicat. L’AP-7 i la N-340 porten a Barcelona i Tarragona, la C15 a Vilanova i la Geltrú i la C-15 B a Sant Pere de Ribes i Sitges. Aquestes bones
comunicacions han afavorit els trasllats residencials de les darreres dècades.
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El Poblament
D’acord amb les dades del Padró, Olèrdola tenia 3.749 habitants a data 2-11-2018 (3.611 a
data 1-1-2018 d’acord amb l’Idescat). La població es reparteix entre diverses entitats de
població: quatre nuclis urbans: Moja (el més gran), Sant Miquel d’Olèrdola (la capçalera
municipal), Sant Pere Molanta (el segon poble més gran) i Viladellops (molt més petit).
Aquests pobles es troben a la plana penedenca i tots ben comunicats. Les dues
urbanitzacions són Can Trabal i Daltmar, i s’enfilen cap a la muntanya que porta al Garraf.
Les dades del Nomenclàtor permeten saber la població de les diferents entitats de població i
com ha evolucionat en els darrers temps. Serà interessant veure aquesta evolució entre l’any
2000 i el 2018, coincidint amb bona part amb el període de creixement demogràfic més
accelerat que mai abans havia conegut el municipi
Evolució de la població per entitats. 2000 -2018
2000

Moja
Sant
Miquel
d’Olèrdola
Sant Pere Molanta
Viladellops
Can Trabal
Daltmar
Pol. Ind. de Sant
Pere Molanta
Pol. Ind. el Clot de
Moja
Total Olèrdola

Pobla
ció
1091
229

%
48,9
10,3

2-112018
Pobla
ció
1435
422

463
28
209
197
15

20,7
1,3
9,4
8,8
0,7

0

0,0

716
39
446
680
2

19,1
1,0
11,9
18,1
0,1

154,6
139,3
213,4
345,2
13,3

9

0,2

100,
3749
0
Total nuclis urbans
1811
81,1
2612
Total urbanitzacions
406
18,2
1126
Font: INE, Nomenclàtor, Ajuntament d’Olèrdola
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2232

38,3
11,3

Variació
20002018
(2000:100)
131,5
184,3

%

100,0

168,0

69,7
30,0

144,2
277,3

Les conclusions són fàcils de trobar:
1) Totes les entitats augmenten de població.
2) Els nuclis urbans més grans estan entre els que creixen menys durant el període
analitzat: Moja un 31,5% i Sant Pere Molanta un 54,6%.
3) El conjunt dels nuclis urbans creix bastant menys que el conjunt de les urbanitzacions,
un 44,2% enfront d’un 177,3%.
4) Les urbanitzacions creixen d’una manera explosiva; Can Trabal duplica àmpliament la
població (un increment del 113,4%) i Daltmar la triplica (un increment del 245,2%),
passant de ser la cinquena a la tercera entitat més poblada, a fregar de la segona que
continua sent Sant Pere Molanta.
En definitiva, aquest període de creixement accelerat ha suposat una lleugera redistribució de
la població a favor de les urbanitzacions, que han passat del 18,2% al 28,1% del conjunt de la
població municipal. Al parlar dels habitatges s’haurà de veure si tot el creixement de població
s’ha basat en habitatge nou o si s’ha produït també un transvasament de segons residències
cap a habitatges principals, i quina significança ha tingut.
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Evolució del pes dels nuclis urbans i urbanitzacions. 2000 -2018
100
%
80
%
60
%

18,
2

28,
1

40
%

81,
1

71,
5

20
%
0%
2000
02/11/2018
Nuclis
Urbanitzacions
urbans
Font: INE, Nomenclàtor, Ajuntament d’Olèrdol
Plans sectorials i Territorials
El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, en fase de participació i pendent d’aprovació, inclou
Olèrdola en el grup de municipis en què s’haurà de redactar un posterior pla territorial
sectorial d’habitatge específic de l’àmbit rural, el qual, tindrà com a objecte millorar l’encaix de
les polítiques d’habitatge en aquesta part del territori. Olèrdola s’hi inclou pel supòsit 2 que fa
referència a municipis de més de
2.000 habitants (padró 2014) amb més d’un nucli i on el seu nucli més gran té menys de 2.000
habitants.
Per la seva banda, el Pla Territorial Metropolità, estableix l’estratègia de creixement urbà
moderat per als nuclis de Moja, Sant Miquel d’Olèrdola i Sant Pere Molanta, i de millora urbana
i compleció al poblet de Viladellops. El creixement moderat diu que l’extensió màxima urbana
de creixement no podrà excedir del 30% del perímetre actual.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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2.2.

La població. Problemàtica i necessitats d’habitatge

L’evolució de la població
La població d’Olèrdola es va mantenir estable durant segles. L’any 1887, abans de l’arribada
de la fil·loxera, tenia 1.517 habitants i un segle després, l’any 1991, just abans de l’únic
període de creixement demogràfic realment important, en tenia 1607, una xifra molt similar.
Ara bé, des de l’any 1991, la població d’Olèrdola s’ha duplicat àmpliament.
El gràfic recull unes quantes dècades de la història d’Olèrdola caracteritzades per una gran
estabilitat demogràfica; als anys cinquantes i seixantes del segle passat hi va haver un lleuger
increment vinculat a l’emigració d’altres regions espanyoles; després van venir 25 anys
d’estancament gairebé absolut. Entre 1991 i 1996 es produeix un primer increment
significatiu, però és sobretot a partir del 1996 quan el creixement s’accelera i la població es
duplica en uns quinze anys, nodrida sobretot pels trasllats residencials i en molt menor
mesura per l’arribada de població estrangera. En els 35 anys que van del 1960 al 1996, la
població solament va augmentar un 20,5%, però des del 1991 fins ara s’ha duplicat molt
àmpliament, amb un increment del 133,2%.

4

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 39 de 127

SIGNATURES

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

Evolució demogràfica d’Olèrdola. 1960 -2018
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De fet, aquest darrer període és la resultant de dos tendències diferents; uns anys de
creixement demogràfic accelerat, gairebé explosiu, i uns anys d’estancament absolut coincidint
amb el període de crisi econòmica. El gràfic recull el període 1998-2018. El creixement fort
dura fins l’any 2007, just al començament de la crisi, moment en que es desaccelera i té
el punt d’inflexió el 2013 (1-1-2013) amb 3.626 habitants. Les dades dels darrers mesos són
més difícils d’interpretar: a 1-1-2018 hi havia 3.611 habitants i el 2-11-2018, deu mesos
després, les dades del padró en donen 3.749, és a dir, 138 més, que poden marcar l’inici
d’una certa recuperació demogràfica que, amb tota probabilitat, serà molt més moderada que
l’anterior, si és que s’acaba confirmant.
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Les components del creixement demogràfic recent
Serà interessant analitzar amb una mica de detall com han intervingut les tres components
que han contribuït al creixement demogràfic: moviment natural, arribada de població
estrangera i trasllats residencials.
El moviment natural o vegetatiu:
El creixement vegetatiu, diferència entre naixements i defuncions, va ser lleugerament
negatiu durant dècades, com era d’esperar d’una població estancada i bastant envellida, però
a partir del 1996 la tendència va canviar. El creixement demogràfic basat en trasllats
residencials, en bona mesura de parelles relativament joves que van tenir fills a l’arribar a
Olèrdola o bé ja arribaven amb fills petits, va comportar una revifada important de la natalitat i
un moviment natural positiu després de molt temps de ser negatiu. En canvi, l’estancament
dels darrers anys ha tornat a reduir tant la natalitat com el moviment natural, que torna a
atansar-se a zero, tancant un cicle demogràfic. El gràfic permet veure com el moviment
natural va passar d’un valor negatiu de -1,6 habitants anuals en el quinquenni 1991-1996 a un
màxim de 21,2 habitants en el període 2006-2010, per caure de nou a 3,2 els darrers anys
amb informació, 2016-2017.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Naixements i creixement vegetatiu 1996 -2017 (nombre per any)
Creix.
Períod
Naixeme
natural
Període
Naixeme
e
nts
nts
199113,4
-1,6
200640,2
96
2010
19962000
22,2
4
201132,4
2015
20012005
37,6
15,6
2016-17
10,4
Font: Idescat

Creix.
natural
21,2
11
3,2

La població estrangera:
El padró d’habitants permet saber les xifres actuals, tant el nombre d’habitants de nacionalitat
estrangera com el de persones nascudes a l’estranger, i també la seva procedència per
països i grans regions mundials.
L’arribada de població estrangera ha estat important però inferior a la del conjunt català i a la
d’alguns municipis propers, com ara Vilafranca del Penedès. Les xifres es mouen entre el
10,1% si es comptabilitza la població nascuda a l’estranger i el 8,3% si es té en compte la
població de nacionalitat no espanyola.
Pes de la població estrangera (2 -11-2018)
Tota
%/Olèrd
Pm
l
ola
ésD
Nacionalitat
8,3
estrangera
312
88
Nascuts
a
380
10,1
l'estranger
Font: Ajuntament d’Olèrdola
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Els trasllats residencials:
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Els trasllats residencials han tingut un paper fonamental en el creixement demogràfic recent.
Es consideraran els trasllats dins de la mateixa demarcació provincial i els que s’han fet dins
de la mateixa comarca. Els trasllats amb la resta d’Espanya i la resta de Catalunya no han
sigut significatius en aquest període.
1) Dins de la mateixa demarcació provincial
Els trasllats residencials dins de la mateixa demarcació provincial són, amb diferència, la
principal causa de creixement demogràfic dels darrers temps. El quadre recull les dades del
període 1997-2017, amb un saldo positiu de 893 persones, amb una mitjana de 42,5 anuals.
El període més intens va entre els anys 2002-2010, amb un saldo total de 639 persones, a un
ritme de 61 a l’any. Són els anys en que el ritme de creixement és més accelerat. L’any 2004
el saldo positiu és de 131 persones i el 2005 de 123. La crisi ralentitza primer i atura després
el procés de creixement, que en el període 2012-2016 només té una mitjana anual de 11,4
persones.
Entrades, Sortides i saldo migratori a nivell provincial. 1997 -2017
Períod
Entra
Sortid
Sald
Saldo
e
des
es
o
per
any
1997269
95
174
34,8
2001
20021026
387
639
71
2010
2011475
395
80
11,4
2017
19971770
877
893
42,5
2017
Font: Idescat
El gràfic il·lustra perfectament tot aquest procés
Entrades i sortides residencials a nivell provincial. 1997-2017
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Font: Idescat

Entrade
s

Sortide
s

D’on procedeixen aquests trasllats residencials? Una majoria provenen de les corones
centrals de la regió metropolitana, encara que l’estadística disponible no acaba d’aclarir-ho
tot. Les dades del padró d’habitants no recullen probablement tots els trasllats residencials de
les darreres dècades. Un exemple és la ciutat de Barcelona: hi consten 593 persones
nascudes a Barcelona, però solament 128 consten com trasllat de residència des de
Barcelona.
2) Dins de la mateixa comarca
Els fluxos residencials dins de la comarca són també intensos però no tenen una direcció
clara. En el període 1997-2006 van dominar lleugerament les entrades, amb una mitjana de 24
persones any, però entre el 2007 i el 2017 van dominar les sortides, amb un ritme lent però
continuat de 10,5 persones per any de mitjana.
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Entrades, Sortides i saldo migratori a nivell comarcal. 1997 -2017
Període
Entrad
Sortide
Sald
Saldo
es
s
o
per
any
1997926
679
247
24,7
2006
2007964
1080
-10,5
2017
116
19961890
1759
131
14,2
2017
Font: Idescat
En definitiva, la població d’Olèrdola és la resultant d’un doble flux, un flux d’entrada dominant,
amb moltes procedències, però molt especialment les metropolitanes, i un flux de sortida molt
menor, cap a municipis veïns de la pròpia comarca. Els dos que han rebut més població des
d’Olèrdola són Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos. Aquest flux de sortida
s’ha centrat molt en població jove que s’emancipava i trobava en aquests municipis limítrofs
el tipus d’habitatge que necessitava i que no existia a Olèrdola.
El doble flux de trasllats residencials
Trasllats
intracomarcal
s

1080

Trasllats
intraprovincials

964

1770
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877

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Idescat i Ajuntament d’Olèrdola
El pes de les components del creixement demogràfic:
El gràfic recull el pes de cadascun de les tres components o factors que han possibilitat el
creixement demogràfic que ha experimentat Olèrdola en els darrers temps i que ha portat a
duplicar la població. El període analitzat va del 1996 al 2018 (2-11-2018). El càlcul és
aproximatiu però recull de manera bastant fidedigna el pes que cada component ha tingut en
el creixement total.
1) El moviment natural representa aproximadament el 16% del creixement total. No recull
les dades del 2018, però segur que s’atansaran a zero, ni tampoc els possibles
trasllats fora del municipi dels habitants nascuts durant el període analitzat. Cal
remarcar que aquest pes del moviment demogràfic ve induït per l’arribada de població
al municipi, bé estrangera, bé autòctona. Sense aquests trasllats no hi hauria hagut un
creixement vegetatiu significatiu.
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2) L’arribada de població estrangera representa aproximadament el 21,7% del
creixement total. S’ha agafat la variable habitants nascuts a l’estranger perquè reflecteix
millor el veritable pes de la població estrangera. No s’ha cregut necessari distingir
entre els procedents de països més desenvolupats i dels països menys
desenvolupats.
3) Els trasllats residencials de població autòctona. És el factor de creixement més
important, amb molta diferència, i explica aproximadament el 62,3% del creixement
total del període. No tots els trasllats residencials procedeixen de la regió
metropolitana de Barcelona, però si la gran majoria. El creixement demogràfic
d’Olèrdola ha anat estretament lligat a la redistribució de la població metropolitana,
amb un moviment des de les corones centrals a les perifèriques. Olèrdola no forma
part ara de la regió metropolitana sinó de l’àmbit territorial del Penedès-Garraf, però a
tots els efectes participa d’aquesta redistribució poblacional metropolitana. Val a dir
que l’arribada de població estrangera també s’ha fet en molts casos mitjançant
trasllats residencials dins de la regió metropolitana, però s’han comptabilitzat
separadament.
Pes de les components del creixement demogràfic. 1996 -2018
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Població
estrangera
Trasllats metropolitans
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L’estructura per edats i sexe
L’estructura per edats i sexes de la població proporciona una informació bàsica sobre les
necessitats futures en matèria d’habitatge. La piràmide d’edats (dades de 1-1- 2017) reflecteix
clarament l’impacte dels trasllats residencials que es van allargar per un període d’uns 15-20
anys i es van aturar completament amb la crisi econòmica. Aquests trasllats van ser sobretot
de parelles joves que procedien en bona part de les corones interiors de la regió
metropolitana de Barcelona, i que van venir amb fills petits i/o els van tenir a Olèrdola. Això
explica l’amplada de les generacions d’adults entorn dels 40-55 anys i de la població infantil
d’entre 5 i 15 anys. Els grups quinquennals amb més població eren el de 40-44 anys, amb un
11,2% del total, seguit del de 45-49 anys i del de 50-54 anys.
L’impacte dels trasllats va tenir, en canvi, molt poc impacte en les generacions d’adults-joves,
amb unes generacions molt buides, que fan preocupar una mica sobre el futur demogràfic
d’Olèrdola. També s’observa que les generacions infantils a la base de la piràmide tornen a
ser molt estretes i constitueixen un altre element de risc per a la població futura. L’estretament
de la base es força evident, els de 10-14 anys representaven en 7,3% de la població I els de
5-9 anys el 6,6% mentre que els de 0-4 anys solament arriben al 4,5%
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L’estructura per edats i sexe de la població. 2017
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La distribució per grans grups d’edat aporta informació complementària. El pes de la població
jove (que realment és el de la població infantil) era del 18,3%, superior al 15,6% del total
català, mentre que el de la població gran (de 65 en amunt) era del 15,3%, clarament per sota
del 18,5% del conjunt català. Es pot parlar, per tant, d’una població força jove, sobretot en
comparació a la mitjana catalana. El pes de la població adulta, en canvi, és molt similar: un
66,3% a Olèrdola enfront del 65,9% català.
Població per grans grups d’edat. 2017
Grups d’edat
Jove
(0,14
anys)
Adulta (15-64)
Gran (65 i més)

Olèrdol
a
18,3

Cataluny
a
15,6

66,3
15,3

65,9
18,5
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Font: Idescat
També serà interessant distingir entre adults joves (15-39 anys) i adults grans (40-64 anys).
En aquest cas, les xifres es giren contra Olèrdola, ja que el percentatge d’adults joves és molt
inferior al d’adults grans: 25,5% enfront d’un enorme 40,8%, mentre que al conjunt català les
xifres són més proporcionades: un 29,9% enfront del 35,9%
Cal fer un toc d’avis sobre el grup d’adults joves, molt important per al futur del municipi. Les
generacions actuals són molt buides, però encara es podrien buidar més si una part d’aquest
jovent es veu obligat a marxar del municipi per falta d’oportunitats d’habitatge assequible.
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Distinció entre adult joves i adults grans. 2017
Grups
d’edat
0-14
15-39
40-64
65 i més

Olèrdol
a
18,3
25,5
40,8
15,3
Font: Idescat

Cataluny
a
15,6
29,9
35,9
18,5

Jovent en edat d’emancipació:
Com està evolucionant la població jove en edat d’emancipació? Els dos indicadors utilitzats
són la població en edat d’emancipació, percentatge d'habitants entre 25 i 34 anys sobre el
total de població, i l’emancipació futura, percentatge d'habitants entre 15 i 25 anys sobre el
total de població. El gràfic mostra com el pes de la població en edat d’emancipació va baixant
com a resultat de l’arribada de generacions bastant buides d’adults joves. En canvi,
l’emancipació futura es manté més estable perquè correspon a les generacions més plenes
de població jove vinculada als trasllats residencials.
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Població en edat d’emancipació i emancipació futura 2002 -2017
La disminució, en termes absoluts i relatius, de la població en edat d’emancipació farà
disminuir la creació de llars i per tant les necessitats d’habitatges, però el tema important és
sobretot que l’emancipació sigui possible dins del propi municipi, i això requereix una oferta
suficient d’habitatge assequible.
Pes de la gent gran:
Com està evolucionant la població gran? Els indicadors que s’utilitzaran són els següents:
1. Gent gran: Percentatge d'habitants de 65 anys i més sobre el total
2. Gent molt gran: Percentatge d'habitants de 85 anys i més sobre el total
3. Índex d’envelliment: Percentatge del nombre de població de 65 anys i més i sobre el
nombre de joves menors de 15 anys.
4. Índex de sobrenvelliment: Percentatge de població de 85 anys i més sobre la població
de 65 i més.
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Indicadors de gent gran. 2002 2017
Gent gran
Gent molt gran
Índex d’envelliment
Índex
de
sobrenvelliment

2002
15,7
1,5
99,7
9,7

2017
15,3
1,9
83,6
12,6

Font: DIBA
Els indicadors que comparen la proporció de gent gran amb el conjunt de la població, com ara
l’índex d’envelliment, baixen, la qual cosa indica un rejoveniment molt important de la
població. En canvi, els indicadors que comparen la distribució de la pròpia població gran, com
ara l’índex de sobrenvelliment, continuen pujant.
Un fet que s’ha de remarcar molt és que malgrat el rejoveniment evident, la població gran no
para de créixer en nombre absolut, i això vol dir que hi ha més persones grans que poden
presentar problemes per tema d’habitatge o d’atenció en general. Entre l’any 2000 i el 2017 el
nombre de persones grans (65 i més anys) va augmentar un 47%, arribant a les 547 persones.
Les persones de 75 i més anys van créixer solament un 38%, però van arribar a les 243
persones i les de 85 i més van créixer un 76,9%, arribant a les 69 persones.
També és remarcable el pes superior de les dones a mesura que augmenta l’edat: l’any 2017
eren el 52,3% de les persones de 65 i més anys, però el 56,4% de les de 75 i mes anys, i un
63,8% de les de 85 i més anys.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Creixement de la població gran en nombre absolut. 2000 -2017
%
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200
20
200
es
es
hom
0
17
020
20
es
20
17
17
17
65
i
372
54
47,
261 286
47,7
més
7
0
223
35
59,
182 1742
51,1
2
65
7
3
75
i
175
24
38,
106 137
43,6
més
3
9
85
i
39
69
76,
25
44
36,2
més
9
Font: Idescat

%
done
s
52,3
48,9
56,4
63,8

El grup quinquennal de 60-64 anys que passarà a formar part de la gent gran els propers cinc
anys, no és molt nombrós, 220 persones i un 6,2% de la població total, perquè va participar
poc en els trasllats metropolitans que van portar el creixement demogràfic, però contribuirà a
envellir una mica més la població.
Les llars
Les llars són la variable principal a l’hora d’analitzar les necessitats d’habitatge. Cada llar és un
habitatge principal i cada nova llar creada és la necessitat d’un nou habitatge principal. El
quadre recull l’evolució paral·lela d’habitants i llars en els darrers temps. Tant el nombre de
llars com el de llars creixent molt al llarg del període analitzat, però el nombre de llars creix amb
més intensitat, un 189,1% enfront del 133,3% dels habitants. La raó és que les llars cada
vegada són més petites: dels 3,37 habitants per llar del 1991 s’ha passat als 2,71 de
12
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l’actualitat (2-11-2018). La comparació amb el conjunt català posa de manifest que les llars
d’Olèrdola són una mica més grans: 2,76 enfront de 2,55, segons dades del cens del 2011.
Evolució d’habitants i llars. 1991 -2018
Llars
Nombre
1991

478

Evolu
ció
100,0

1996

626

131,0

2001

829

173,4

2011

1.300

272,0

2018

1382

289,1

Habitants
Nomb
Evoluci
re
ó
160
100,0
7
189
117,8
3
150,7
2.422
358
223,0
4
233,3
3.749

Habitant
s/
llar
3,36
3,02
2,92
2,76
2,71

Font: Idescat i Ajuntament d’Olèrdola
Observant com ha evolucionat la distribució de les llars per nombre d’habitants des de l’inici
del procés de creixement demogràfic fins a l’actualitat es pot arribar a algunes conclusions:

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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1) Les llars entre 2 i 4 habitants continuen concentrant la gran majoria de llars
d’Olèrdola. L’any 1991 representaven el 65,3% del total i ara arriben al 70,3%. Les
diferències més grans caldrà buscar-les en els extrems, les llars unipersonals i les
llars més nombroses.
2) Les llars unipersonals no han parat de créixer: l’any 1991, eren l’11,7%; el 2001, el
15,1%, i ara representen el 21,4%. La xifra queda per sota de la mitjana catalana, que
l’any 2011 ja tenia un 23,3% de llars unipersonals. Les llars unipersonals poden
associar-se a un cert risc d’exclusió social, especialment les llars amb una sola
persona gran.
3) Les llars amb 5 o més persones no han parat de disminuir. L’any 1991 representaven
un 23%, gairebé una de cada quatre llars, mentre que el 2018 solament eren el 8,4%.
Si s’agafen les llars a partir de sis habitants la caiguda encara és més forta, del 10% al
3,% en el període analitzat. Les llars molt nombroses poden comportar un risc de
sobreocupació. En el cas d’Olèrdola aquest risc és mínim però caldrà tenir-lo en
compte.
Distribució de les llars segons nombre d’ habitants. 1991 -2018

1
2
3
4
5
6 i més

19
91
Nombre
56
116
85
111
62
48
478

2018
%
11,7
24,3
17,8
23,2
13,0
10,0
100,0

Nombre
296
372
333
266
74
41
1382

Índex variació
(1991:100
%
21,4
26,9
24,1
19,2
5,4
3,0
100,0

528,6
320,7
391,8
239,6
119,4
85,4
289,1
13
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Font: Idescat i Ajuntament d’Olèrdola
L’anàlisi de les llars és molt important per determinar les necessitats d’habitatge, i per dos
raons molt importants
1) Les previsions de creació de noves llars determinaran el nombre d’habitatges que
faran falta en el futur, concretament en els propers quatre anys.
2) Les dificultats actuals en determinats tipus de llars determinaran necessitats que
s’hauran de cobrir amb la màxima celeritat possible.
Les llars unipersonals:
Les llars unipersonals es van multiplicar per cinc en el període 1991-2018, mentre que el
conjunt de llars ho van fer per tres. És el tipus de llar que ha crescut més, amb molta
diferència. La piràmide d’edats posa de manifest, en primer lloc, el predomini de les llars
masculines sobre les femenines: 172 enfront de 124. També reflecteix el predomini de les
llars adultes grans, un 48,6% del total, molt per damunt de les adultes joves, amb un 17,2%.
Les llars unipersonals més sensibles des de la perspectiva de les necessitatsd’habitatge són
probablement les de gent gran, que són un 34% del total de llars unipersonals

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Piràmide d’edat de les llars unipersonals. 2018
Font: Ajuntament d’Olèrdola
El quadre següent és per emfatitzar el pes de la gent gran a les llars unipersonals. La població
gran, de 65 i més anys, representa un 15,3% de la població total d’Olèrdola del 2018, però un
34,1% del conjunt de llars unipersonals, amb un total de 101 llars unipersonals de gent gran.
Si s’agafa la població de 75 i més anys s’obté un resultat similar: representa un 6,8% de la
població total, però un 19,9% de les llars unipersonals: una de cada cinc està constituïda per
una persona de 75 o més anys. Les persones molt grans, de 85 anys en amunt, representen
un 8,4% de les llars unipersonals, encara que solament un 1,9% de la població total. Fins i tot
hi ha 9 llars formades per una única persona de 90 o més anys.
Pes de la gent gran a la població i les llars unipersonals. 2018
Grups
Habi
Llars unipersonals
d’edat
tants
Nombre
%
Nombr
%
e
65 i més
547
15,3
101
34,1
75 i més
243
6,8
59
19,9
85 i més
69
1,9
25
8,4
Font: Ajuntament d’Olèrdola
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Llars i persones amb risc d’exclusió residencial:
Nydia Tremoleda, al seu treball Propostes per al foment del lloguer assequible a Olèrdola
detecta els següents col·lectius potencialment susceptibles de risc d’exclusió residencial
Persones de més de 74 anys
5
que viuen
9
soles
Famílies monoparentals
5
0
Demanda retinguda de joves
1
7
3
Sobreocupacions
3
De les dades proporcionades per l'Ajuntament d’Olèrdola sobre les necessitats d’habitatge,
durant l’any 2017 es van comptabilitzar 7 derivacions des dels Serveis Socials a l’Oficina
d’Habitatge del Consell Comarcal. Al 2017 no es va demanar cap ajuda urgent per
impagament lloguer, hipoteques, dacions o execucions hipotecàries.
Projeccions de població i de llars
El nombre d’habitants d’Olèrdola no canviarà gaire en els propers anys. Es contemplen tres
escenaris i es pressuposa que la població es mourà entre els dos escenaris extrems:
1. Escenari endogen. No contempla cap flux migratori i l’evolució futura dependrà
solament del moviment natural, que s’està atansant ràpidament a zero i que en els
propers anys passarà a lleugerament negatiu. S’accentuarà l’envelliment.
2. Escenari regressiu. A banda del creixement natural estancat, es continuarà donant un
lleuger flux de sortides de joves cap a poblacions veïnes amb una oferta d’habitatge
més variada i assequible. En aquest cas la població baixarà lleugerament i l’envelliment
encara s’accentuarà més.
3. Escenari de creixement moderat. Es reprendran els trasllats metropolitans cap a
Olèrdola però a un ritme que no tindrà res a veure amb el del període
d’expansió. Aquest model dependrà dels nous desenvolupaments urbanístics que es
posin em marxa en els pròxims quatre anys. Aquest flux pot coexistir amb el del de
sortida de jovent, si no es crea habitatge assequible.
La població real es mourà probablement entre els escenaris regressiu i de creixement moderat.
Cal remarcar que la millor manera, i potser l’única realment eficaç, d’evitar caure a l’escenari
regressiu és tirar endavant desenvolupaments urbanístics que cedeixin sòl públic on construir
habitatge assequible, especialment per al jovent.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Les noves llars d’emancipació del jovent:
Ja s’ha vist que hi ha una quantitat significativa de jovent que viu amb la família i té dificultats
serioses per emancipar-se, i encara més per emancipar-se i continuar vivint a Olèrdola. Per al
càlcul de la formació de noves llars per emancipació de joves s’ha utilitzat el mètode de la
persona de referència. S’han utilitzat taxes (persones de referència d’un grup d’edat/total de
població del grup d’edat) d’uns anys enrere, del període anterior a la crisi, quan emancipar-se
no resultava tan complicat com ara. Els resultats són els següents:
Creació de llars per emancipació de joves en els propers quatre anys
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Emancipació joves (fins a 34
anys)
Emancipació tardana (35-39
anys)
Total

Total
llars
55

Llars
any
14

11

3

66

17

per

Font: Elaboració pròpia
En els propers quatre anys, la població actual d’Olèrdola generarà 55 noves llars per
emancipació de joves de fins a 34 anys, amb una mitjana de 14 per any. És evidentment una
xifra aproximativa però que ha de servir de referència per a la política d’habitatge. Cada nova
llar jove necessitarà un habitatge principal, sigui nou o ja existent. També s’haurà de veure la
proporció d’habitatge assequible que requeriran aquestes noves llars joves.
També s’han calculat les necessitats d’habitatge de les persones de 35 a 39 anys i que
encara viuen a casa, i que poden necessitar un habitatge per poder-se emancipar; és el que
es podria anomenar emancipació tardana, que cada cop és més freqüent. De fet no s’han de
comptabilitzar com a llars joves sinó llars adultes. En el període de quatre anys es crearan a
l’entorn d’11 llars d’aquest tipus, amb una mitjana anual de tres.
Les llars adultes:
A l’edat adulta, la creació de llars sol anar associada a canvis en la composició de les famílies.
Separacions i divorcis generen sovint la necessitat d’un nou habitatge, creant així una nova
llar. És difícil tenir dades estadístiques a nivell municipal, de manera que s’ha optat per
aplicar la taxa bruta de divorcis catalana que està entorn de 2,4 divorcis/separacions anuals
per cada 1000 habitants. És impossible preveure quantes d’aquestes separacions s’acabaran
convertint en noves llars dins del mateix terme d’Olèrdola, de manera que s’ha optat per
suposar que només un 20% es convertiran en demanda d’habitatge al propi municipi.
A partir d’aquestes premisses s’arriba a una mitjana de 9 separacions anuals, amb un total de
36 al llarg del quadrienni. Aplicant el coeficient del 20% s’arriba a unes necessitats estimades
de 8 noves llars adultes durant els propers quatre anys. No es contempla, en canvi, creació de
noves llars adultes per reagrupament familiar de persones immigrades, ja que aquests
reagrupaments ja s’han fet amb anterioritat.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Les llars de gent gran:
No hi haurà creació de noves llars de gent gran (65 i més anys), però si que hi pot haver
necessitats de nous habitatges més adequats per a les condicions actuals de la gent gran.
Serà interessant quantificar les llars formades exclusivament per persones grans. S’han
considerat dos tipus: les llars unipersonals de persones grans i les llars formades per dos
persones grans, que són parella en la gran majoria de casos. També hi ha alguna llar formada
per més de dos persones grans però no s’han inclòs aquí. Les dades obtingudes són:
Llars unipersonals de gent gran
Llars de dos persones grans (els dos amb
65 o més
anys)
Llars de dos persones amb 75 i més anys

101
115
40

El balanç entre la creació i destrucció de llars:
En aquest cas, per destrucció de llars no s’entén cap catàstrofe natural sinó simplement la
desaparició de la llar, normalment per defunció dels seus integrants. El tipus de llar que
admet una quantificació aproximada del ritme de destrucció és el de les llars unifamiliars de

16

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 51 de 127

SIGNATURES

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

gent gran, que poden
desaparèixer bé per defunció o també per trasllat a una residència geriàtrica o un pis tutelat.
La destrucció de llars el que fa, en definitiva, és alliberar habitatges que podran acollir una
nova llar. Aplicant la taula de vida a les llars unipersonals de l’any 2018 s’obté un nombre de
26 llars destruïdes.
Les dades bàsiques de la creació i destrucció d’habitatges en els propers quatre anys al
municipi d’Olèrdola estan recollides al quadre següent:
Creació de noves
llars
Emancipació
jovent
Emancipació
tardana
Altres
llars
adultes
Total

Destrucció de llars
55
11
8
74

26

La caracterització econòmica i social d’Olèrdola i dels seus habitants
La caracterització socioeconòmica, i en definitiva la capacitat econòmica per afrontar les
despeses d’habitatge, s’ha establert a partir de diverses variables, el nivell de vida i l’atur, i a
partir de la informació dels serveis social.
El nivell de vida:
El nivell de vida s’expressa habitualment mitjançant la Renda bruta Familiar Disponible
(RBFD) que és la mitjana d’Ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinarlos al consum o a l'estalvi. Les comparacions es fan normalment amb la RBFD per càpita, és a
dir, la renda total dividida pels habitants del municipi. Les dades disponibles són de la
demarcació de Barcelona i procedeixen de la Diputació. Més que les xifres absolutes
interessa quina posició té Olèrdola en el rànquing de municipis de la demarcació i com ha
evolucionat al llarg del temps. Les xifres són les següents: l’any 2000, Olèrdola ocupava el lloc
211 entre un total de 312 municipis; el 2010, havia baixat al 219; i, el 2018, al 249. L’índex de
variació sobre la mitjana 100 de la demarcació ha evolucionat clarament a la baixa: l’any 2000,
estava lleugerament per sota de la mitjana, amb un valor de 96,31, mentre que el 2018 havia
baixat fins al valor 78,13, bastant més allunyat de la mitjana.
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RBFD per càpita 2010 -2018
Valor
(€)
2000
2010
2018

11.210
12.650
14.639

Lloc
rànquin
g
211
219
249

Índex
(100:demarcaci
ó)
96,31
82,99
78,13

Font: DIBA
L’atur:
L’atur és un altre indicador important d’aquesta panoràmica socioeconòmica d’Olèrdola. El
desembre del 2018 hi havia a Olèrdola un total de 184 aturats, amb una taxa d’atur registral
de 10,86%, ocupant el lloc 203 de 312 municipis. La taxa d’Olèrdola quedava lleugerament
per damunt de la mitjana de la demarcació de Barcelona, que era del 10,54%.
17
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El nombre de dones aturades era de 114, amb una taxa d’atur registrat femení del 14,04% i
ocupant el lloc 219 de 312 municipis. La taxa d’Olèrdola queda per damunt de la mitjana
barcelonina, que era del 12,26%.
Atur registrat 2018
Atur registrat total
Atur
registrat
femení
Font: DIBA i Idescat

Nombre

Taxa

184
114

1O,86
14,04

Lloc
rànquing
203
219

L’evolució del nombre d’aturats registrats durant els darrers vint anys permet veure un
període precrisi amb molt pocs aturats, entorn de 40-50, un període de crisi en que el nombre
d’aturats es dispara fins arribar als 285 de l’any 2013, i un període post crisi en que l’atur
baixa una mica però es manté en un nivell alt, amb els 180 aturats del 2018, molt lluny de les
xifres del període anterior a la crisi.
Evolució del nombre d’aturats registrats 2000 -2018

0

L’esforç econòmic de l’habitatge:
La Diputació de Barcelona dona dades de l’esforç econòmic de l’habitatge, tant si es tracta de
lloguer com de compra. L’esforç econòmic del lloguer és la mitjana del preu anual del lloguer
dividit per la renda bruta familiar, en altres paraules, el percentatge de renda que s’ha de
destinar al lloguer. Les dades d’Olèrdola es limiten a l’habitatge de lloguer per al període 20152017es mouen entre el 41,9 i el 44,2% de la RBF.
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Les dades dels serveis socials sobre necessitats d’habitatge:
Les dades del Servei Comarcal d’Habitatge presenten un panorama social amb problemes
punyents però que afecten un nombre reduït de persones. A nivell general es bastant
satisfactori, però no evidentment per a les persones afectades. Les xifres bàsiques són les
següents:

18

2018

2017

2016

2015

216 192 180
2014

2013

2012

2011

2010

265 254 258 285 258 270

2009

212

2008

2007

2006

2005

2004

Font: Idescat

91 99 102 122
48 63
2003

100

2002

48 45 55
2001

200

2000

300
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Sol·licitants d’habitatges de protecció oficial (des del 2009)
Sol·licitants d’ajut a la rehabilitació
Persones que han demanat assessorament en matèria
d’habitatge(des del 2013)
Derivacions a Serveis Socials (2017)
Sol·licituds d’ajuts de lloguer (ordinaris)
Urgents (impagament lloguer, hipoteques, dacions o execucions
hipotecàries)
Sol·licituds borsa lloguer (des del desembre 2011)
Font: Servei Comarcal d’Habitatge

Nombre
52
0
48
7
27
0
12

La xifra acumulada de 52 sol·licituds d’habitatge de protecció oficial posa de manifest un
problema real de manca d’habitatge assequible per al nivell de renda de part de la població
d’Olèrdola. El fet que no hi hagi hagut cap sol·licitud urgent ni cap cas de desnonament al
llarg dels anys de la crisi fa poc necessari disposar d’un pis d’inclusió.
2.3
Les característiques de l’oferta d’habitatge i condicions d’accés
L’evolució de la construcció d’habitatges:
Les xifres següents, referides a habitatges iniciats, expliquen molt bé el cicle immobiliari.
Durant bastant anys Olèrdola va tenir una activitat constructora significativa: en el període
1990-1998 es van construir uns 29 habitatges anuals, però aquest ritme ja venia d’abans,
dels anys en que es construïa segona residència. En el període 1999-2008, la construcció
es dispara i es construeixen entorn de 58 habitatges anuals, una xifra mai coneguda
anteriorment. I amb la crisi la construcció es para totalment, amb poc mes d’un habitatge
construït per any.
Nombre d’habitatges iniciats. 1990 -2017
Habitat
ges
1990-1998
262
1999-2007
526
2008-2017
13
Font: Generalitat de Catalunya

Habitatges/a
ny
29,1
58,4
1,3

El gràfic permet veure l’evolució d’habitatges iniciats i acabats en el mateix període. Els
habitatges iniciats toquen sostre l’any 2006, amb 98, superant els 86 habitatges del 2001,
mentre que els acabats arriben al màxim l’any següent, el 2006, amb 83 habitatges acabats.

Habitatges iniciats

120

40 Font: Generalitat de Catalunya
20
-

19

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

1996

1995

1994

1993

60

1992

80

1991

100

Habitatges acabats

98

86

1999

140

1990
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Evolució d’habitatges iniciats i acabats. 1990-2017
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Característiques dels habitatges construïts en el període d’expansió immobiliària
1) Per tipologies

Les xifres d’habitatges iniciats durant el període 2000-2008, coincident amb la màxima
activitat constructora, posen de manifest el predomini clar de l’habitatge unifamiliar, un 66,6%
del total, repartits entre un 38,8% aïllats i un 27,8% adossats. Els habitatges plurifamiliars
solament van arribar al 33,4%, un de cada tres nous habitatges. El contrast amb el conjunt
català és molt gran, amb un 80,7% d’habitatges plurifamiliars, quatre de cada cinc.
Habitatges iniciats per tipologies. 2000 -2008
Tipus
Olèr
dola
Nomb
re
Unifamiliar aïllat
181
Unifamiliar adossat
130
Plurifamiliar
156
Total
467
Font: Generalitat de Catalunya

Catalunya
%
38,8
27,8
33,4
100,0

%
8,8
10,5
80,7
100,0

2) Per superficie

Una altra característica que ajudarà a tipificar els habitatges que s’han construït a Olèrdola
aquests darrers temps és la superfície, concretament la superfície construïda que facilita
l’estadística de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir dels visats d’obra nova. Les
xifres són bastant contundents: a Olèrdola es van construir habitatges comparativament
grans, pensats per a una clientela de nivell mitjà que volia traslladar-se des de les corones
centrals més densificades cap a un entorn suburbà més agradable, encara que fos lluny dels
principals nuclis urbans. En el període 2000-2008, només un 5,6% dels habitatges iniciats
eren de fins a 75 m2, mentre que un 77% superaven els 125 m2. La comparació amb el conjunt
català posa de manifest grans diferencies, ja que els habitatges de més de 125 m2 només
arribaven al 31,8%. Cal reconèixer que en tot el conjunt català es van construir, en general,
habitatges massa grans que no es corresponien a les necessitats de la demanda, que en
bastants casos només podia accedir a habitatges més petits.
Habitatges iniciats per superfície construïda. 2000 -2008
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Superfície
Construïda (m2)
Nomb
re
fins a 50
0
51 a 75
26
76 a 100
82
101 a 125
51
126 a 150
96
+ de 150
212
467
Font: Generalitat de Catalunya

Olèr
dola
%
0,0
5,6
17,6
10,9
20,6
45,4
100,0

Cataluny
a
%
1,0
12,1
29,5
25,6
14,9
16,9
100,0
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Tornant a la comparació amb els dos municipis limítrofs, Vilafranca del Penedès i Canyelles,
les diferencies son molt notables
1. Vilafranca és un cas clar de ciutat compacta, amb un 94,4% d’habitatges plurifamiliars,
mentre que Canyelles és un cas extrem d’urbanització dispersa, amb un 93,7%
d’habitatges unifamiliars, la gran majoria aïllats. Olèrdola, te una composició
relativament diversificada: hi dominen molt els habitatges unifamiliars, amb un lleuger
predomini dels aïllats, però amb un 33,4% de plurifamiliars, repartits pels principals
nuclis urbans, sobretot Moja.
2. Pel que fa a la superfície construïda, Vilafranca del Penedès presenta una oferta molt
variada que podia atreure una demanda molt àmplia, mentre que Olèrdola, i encara
més Canyelles, se centraven els habitatges grans.
Els habitatges protegits
L’altra cara de la moneda durant tot el període de bombolla immobiliària va ser l’absència
d’habitatge protegit. A Olèrdola, el darrer habitatge protegit iniciat data de l’any 1997. Entre el
1993 i el 1997 se’n van iniciar 17 i se’n van acabar 15, però des d’aquell moment, i al llarg de
tot el període expansió i el posterior període d’estancament, no se n’ha construït cap.
Les xifres demostren que la construcció d’habitatge protegit ha estat molt baixa, però hi ha
alguns municipis de la comarca on si que se’n va construir, encara que sempre representés
una proporció baixa del total d’habitatges construïts. El quadre recull els habitatges acabats a
l’Alt Penedès en el període 2002-2017. Al conjunt de Catalunya, el percentatge va ser similar,
un 10,3%, que representaven un total de 64.569 habitatges HPO.
Habitatges de protecció oficial acabats. 2002 -2017
Habitatge
s
Protegits
Total Alt Penedès
Total Catalunya
Font: Generalitat de Catalunya

Habitat
s
totals
8.745
626298

1.048
64569

%HPO/total
12,0
10,3

Val a dir que la construcció d’habitatge protegit es va concentrar en els anys de creixement
immobiliari, quan el propi dinamisme urbanitzador feia fàcil disposar de sòl urbanitzable
públic. El gràfic permet veure que aquest flux d’HPO, ja de per si feble, s’estronca quan la
paràlisi urbanitzadora acaba amb les cessions de sòl públic
Habitatges de protecció acabats per anys. 2002 -2017
300
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0
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Alt Penedès

44

0

0
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0
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5887 5020
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4000
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197
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200

5147
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992 1059 706

784 1358
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0

Font: Generalitat de Catalunya

Els preus màxims del lloguer:
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Olèrdola forma part de la zona C, amb els següents preus màxims, tant per a la compra com
per al lloguer. El quadre inclou també les xifres de la zona B, que inclou Vilafranca del
Penedès
Els preus màxims actuals dels habitatges protegits
Zona C
Zona B
Venda€/m2/
lloguer€/mes/
Venda€/m2/
Lloguer€/mes
sup
m2 sup
sup
/m2 sup
útil
útil
útil
útil
Règim
1.307,55
4,9
1.478,10
5,54
especial
Règim
1.394,72 5,23
1.576,64
5,91
general
Preu
1.773,72
6,39
2.183,04
7,23
concertat
Font: Generalitat de Catalunya
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La rehabilitació d’habitatges:
Una gran part del parc d’habitatges es molt nou, però també hi ha molts edificis vells, i les
demandes de rehabilitació han estat fins ara molt escasses. A l’estadística de la DIBA només
consten dos ajuts a la rehabilitació al terme d’Olèrdola, un del 2007 i un del 2009.
Mercat i preus de l’habitatge
L’anàlisi del mercat de l’habitatge començarà pel lloguer, ja que és el tipus de contracte que
s’ha incrementat més aquests darrers anys. No caldrà parlar de l’habitatge d’obra nova, ja que
fa anys que no se’n fa, i s’acabarà amb el mercat de compra d’habitatges usats, que ha reculat
molt respecte del lloguer però que continua tenint una certa presència.
El preu del lloguer:
Fins a l’arribada de la crisi el lloguer va tenir molt poc protagonisme a l’habitatge d’Olèrdola,
ja que la gran majoria d’operacions eren de venda, sobretot d’habitatges nous. D’acord amb
l’estadística disponible, l’any 2006 només es van fer 3 contactes de lloguer, però el 2011 ja
eren trenta i representaven un 65,2% de les operacions immobiliàries, i s’ha mantingut igual
d’elevat fins a l’actualitat. El visor de l’habitatge dona informació dels preus de lloguer dels
darrers anys. Entre el 2014 i el 2018 el lloguer mitjà a Olèrdola va pujar de 532 a 678 €. El
visor no dona valors per m2 sinó preu mitja de tots els contractes

Contractes i preus del lloguer. 2006 -2018
Nombre
contractes

Contractes
habitant

Pes del
lloguer

Preu mitjà

22
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2006
3
1,0
3,8
2007
7
2,1
15,9
2008
15
4,4
62,5
2009
14
4,0
46,7
2010
21
5,9
50,0
2011
30
8,4
65,2
2012
26
7,2
66,7
2013
33
9,1
82,5
2014
24
6,7
63,2
2015
21
6,0
52,5
2016
24
6,8
63,2
2017
33
9,3
66,0
2018
22
Font: DIBA i Secretaria d’Habitatge. Visor d’habitatge

532
587
592
648
678

La comparació amb alguns municipis veïns permet veure que Olèrdola té uns preus mitjans
superiors. L’any 2018, el preu mitjà a Vilafranca del Penedès era de 510 € i a Santa Margarida
i els Monjos de 420 €. Aquests són els municipis de la comarca que han tingut més trasllats
residencials des d’Olèrdola en els darrers temps, i ben segur que el preu comparativament
més baix del lloguer hi té bastant a veure. L’avantatge d’aquests municipis no solament està
en el preu sinó en una diversitat més gran d’oferta, amb presència de pisos petits que a
Olèrdola pràcticament no existeixen.
Preus mitjans del lloguer a Olèrdola i municipis veïns. 2017 -2018
2017

2018

Contractes

Lloguer
mitjà
491

Contractes

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

Vilafranca
del
928
Penedès
Olèrdola
33
648
Santa Margarida i els
93
452
Monjos
Canyelles
40
882
Font: Secretaria d’Habitatge. Visor d’habitatge

717

Lloguer
mitjà
510

22
106

678
420

27

756

Els preus de compra d’habitatges usats:
El visor de l’habitatge no dona informació de municipis per sota dels 5000 habitants, de
manera que s’ha de recórrer a algun portal d’habitatge d’internet. Les dades d’Habitaclia són
ben significatives:
Total
ofertats
Pisos
Cases

habitatges

90
1
89

Font: Habitaclia

Dels 90 habitatges ofertats, 43 tenien un preu superior als 300.000 € i 47 un preu inferior.
Agafant aquest darrer grup de 47 ofertes, les dades mitjanes eren:
23
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Superfície
mitjana
(m2)
Preu mitja per m2 (€)
Preu mitja total(€)

186
1.367
233.000

Font: Habitaclia
Es veu ràpidament que els habitatges de compra són massa grans i massa cars per a les
necessitats del jovent del municipi que necessitarà un habitatge en els propers anys. La
comparació amb els dos municipis veïns posa de manifest que els preus per m2 d’Olèrdola són
una mica superior als de Vilafranca del Penedès i bastant superiors als de Santa Maria i els
Monjos.
Vilafranca
del
Penedès
1.249 €
(2017)
Santa Margarida i els
1090 €
Monjos
(2017)
Olèrdola (2018)
1.367 €
Font: Secretaria d’Habitatge. Visor d’habitatge i Habitaclia
L’anàlisi del mercat de l’habitatge permet arribar a les següents conclusions:
1) El principal problema és el tipus d’habitatge: habitatges unifamiliars, sovint aïllats, i
massa grans. No solament no són assequibles sinó que no responen al tipus
d’habitatge on la majoria del jovent voldria viure.
2) El lloguer ha incrementat el seu pes però hi ha poca oferta d’habitatge plurifamiliar i el
preu és superior al dels municipis veïns. Més varietat d’oferta i preus més baixos fan
que els trasllats residencials cap als municipis veïns es continuïn produït. Capgirar
aquesta tendència requerirà un esforç per aconseguir habitatge que sigui alhora
plurifamiliar, petit i de lloguer assequible.
3) La compra d’habitatges usats queda fora de l’abast de la major part de la població que
farà demanda d’habitatge en els propers anys. Són habitatges unifamiliars i grans
destinats bàsicament a població forana que es vulgui traslladar a Olèrdola.
Les necessitats d’habitatge assequible
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Les necessitats d’habitatge sempre es referiran a la població actual d’Olèrdola. Caldrà parlar
de l’emancipació dels joves, de la població adulta i dels habitatges adequats a les condicions
de la gent gran.
Emancipació dels joves:
S’ha calculat que es crearan 55 llars per emancipació de joves durant els propers 4 anys. Els
habitatges que faran falta podran tenir diverses procedències, sense que es pugui
predeterminar les proporcions. En tot cas s’haurà de tenir en compte:
 Habitatges de nova construcció.
 Habitatges ja existents que entrin al mercat del lloguer, procedents de l'estoc
d'habitatges vacants i potser també de l'estoc de segones residències.
 Habitatges rehabilitats amb un programa públic de rehabilitació i que entrin al mercat
del lloguer social.
 Habitatges disponibles per destrucció de llars.

 Nous habitatges que puguin sortir de la divisió d’habitatges actuals de gran superfície.
24
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Una gran part de les llars
d’emancipació necessitaran un habitatge assequible a nivells econòmics modestos, amb la
idea de que l’esforç econòmic no superi el 30% dels ingressos.
Llars adultes:
S’ha calculat que es crearan 19 noves llars de població adulta. Les llars per emancipació
tardana participen de moltes de les característiques de les llars joves, però sense els
avantatges en forma d’ajuts que aquestes poden tenir. Els habitatges podran tenir les
mateixes procedències que en el cas de les llars joves. Es proposa que un 50% d’aquestes
necessitats es cobreixin també amb la construcció de nous habitatges de protecció, donat que
una part significativa d’aquests llars adultes també tindrà dificultats per anar al mercat lliure.
Necessitats d’habitatges de protecció:
El quadre resumeix les dades bàsiques de necessitats d’habitatge i d’habitatge protegit que
generarà la població actual d’Olèrdola en els propers quatre anys.
Necessitats estimada d’habitatges de protecció en els propers quatre anys
Necessitats
Habitatges de
d’habitatge
protecció proposats
Llars d’emancipació de joves
55
28
Llars adultes
19
10
74
38
Cal remarcar que aquestes són les xifres mínimes requerides per atendre les necessitats de
la població local i frenar els trasllats residencials cap a municipis veïns més barats. Ara bé,
donat el llarg dèficit acumulat, amb més de vint anys sense construir cap habitatge social,
tampoc s’ha de deixar de banda la possibilitat de fer- ne més si la disponibilitat de sòl públic
urbà o urbanitzable ho permet.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Necessitats d’habitatge adequat per a la gent gran:
Ja s’ha vist que la quantitat de persones grans que viuen a Olèrdola ha augmentat de manera
important en el passat recent i ho continuarà fent en el futur. Tot i que no es generaran noves
llars, hi ha una problemàtica molt important associada a l’habitatge adequat a les condicions
actuals de la població gran, especialment la de les persones que no conviuen amb persones
més joves de la seva família. Les dades bàsiques són: 101 llars unifamiliars de gent gran, 115
llars formades per dues persones grans de 65 i més anys, 40 llars formades per 2 persones
de 75 o més anys.
La primera i principal opció per a la gent gran és continuar vivint en el mateix habitatge, on
molt probablement han viscut tota la vida. Però moltes vegades els habitatges no són prou
adequats per a les condicions actuals, o són cars de mantenir. Per a poder continuar vivint en
el propi habitatge és requereixin intervencions en diverses direccions:
 En el propi habitatge, adequant-lo a les necessitats de les persones grans:
accessibilitat, reformes a la cuina, reformes al bany, etc.
 En la qualitat de vida, amb un bon servei d’atenció domiciliària
 En les condicions econòmiques, amb línies d’ajuda al lloguer, al pagament dels
impostos, etc.
Habitatges d’inclusió:
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Les condicions socials
d’Olèrdola, tot i presentar una àmplia gamma de problemes que es procuren resoldre a partir
dels serveis socials, no fan aparèixer com a necessari la dotació de cap habitatge d’inclusió
per a estades temporals.

2.4. El Parc d’habitatges
Aquest capítol tractarà sobre el nombre d’habitatges d’Olèrdola a l’actualitat i les seves
característiques. Ja s’ha vist anteriorment la notable activitat immobiliària dels anys que es
coneixen com la “bombolla immobiliària” i que es va estroncar dràsticament entorn de l’any
2007-2008. D’entrada, el nombre d’habitatges reals en el moment actual és una xifra difícil de
precisar, amb lleugeres variants segons les diferents fonts. S’ha treballat amb les xifres del
cens d’habitatges s’acaben el 2011 (1-11-2011), any del darrer cens i amb les xifres del
cadastre.
Habitatges segons el cens del 2011
Finques residencials actuals segons el
cadastre
Habitatges segons el cadastre

1701
1534
1792

Tipus d’habitatges
La primera distinció serà entre habitatges principals, les primeres residències que
coincideixen amb el nombre de llars, els habitatges secundaris utilitzats com a segona
residència, i els vacants, sense cap ús actual. S’hi haurà d’afegir un nou tipus, els habitatges
d’ús turístic, no recollits com a tals al cens i que han proliferat aquests darrers temps en àrees
amb aptituds turístiques.
Fins als anys vuitantes, el creixement dels habitatges va ser sobretot de segones residències.
En el període 1981-1991, la població pràcticament no va augmentar però l’habitatge ho va fer
en un 50,5% i les residències secundàries en un 136,8%. L’any 1991 hi havia 457 segones
residències, un 43,3% dels habitatges totals, enfront de 478 habitatges principals, que en
aquell cens assolien el percentatge més baix sobre els habitatges totals, solament un 45,4%.
Però a partir d’aquell moment la tendència va canviar; en el període 1991-2011, la població
va créixer un 223% i els habitatges principals un 272 %, però els habitatges totals solament
ho van fer un 161,7%. Què havia passat?, una bona part del creixement demogràfic no es va
fer amb nous habitatges sinó amb la reconversió de segones residències en habitatges
principals. L’any 2011 hi havia 280 segones residències que representaven solament un
16,5% dels habitatges totals.
Per la seva banda, els habitatges vacants, en principi sense cap ús, s’han mantingut més o
menys estabilitzats. Els 121 declarats al cens del 2011 representaven el 7,1% dels habitatges
totals d’aquell moment.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Evolució dels habitatges segons tipologia
Tipus
Principals
No
principals
Secundari
s
Vacants
Total
habitatges

198
1
410
289
193
96
699

199
1
47
8
57
4
45
7
11
7
1.05
2

200
1
829

2011

431

401

246

280

185

121

1.26
0

1.701

1300
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Població

157
9

160
7

242
2

3584

Font: Idescat
El gràfic mostra l’evolució a l’alça dels habitatges totals i els principals i el decreixement
paral·lel de la segona residència.
Evolució dels habitatges principals i secundaris. 1981 -2011
1701

2000
1600
1200
800
400

1052
699
410
193
1981

0

Font: Idescat

1260

478
457

280

246

2001

1991

principals

1300

829

secundaris

2011

total

Aquesta informació s’acaba amb les dades del cens del 2011. Un treball recent encarregat
per l’Ajuntament d’Olèrdola fa una primera aproximació a la situació de l’habitatge desocupat
al municipi. L’estudi esbrina el nombre d’habitatges desocupats a partir de dos metodologies i
amb els següents resultats:
Desempadronats després d’haver estat
empadronats
Consum anormalment baix d’aigua

128
105

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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El fet de que l’encreuament només doni 10 coincidències deixa una certa indefinició sobre el
nombre real d’habitatges vacants.
Els darrers anys s’ha aturat tant l’increment de població com la construcció de nous
habitatges, però del parc existent se’n poden treure com a mínim dos conclusions de futur:
1) Es possible que el transvasament de segona a primera residència continuï de manera
moderada en el futur. D’aquí difícilment en sortirà cap dels habitatges assequibles que
necessitarà la població futura, però si que pot ser un factor de recuperació
demogràfica.
2) S’haurà de treballar amb el parc vacant de cara a facilitar la seva reconversió en
habitatge principal, i preferentment en habitatge assequible per al jovent.
Els habitatges d’us turístic:
Els habitatges d'ús turístic són habitatges que són cedits pel seu propietari, directament o
indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de
temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per
reglament. Era una pràctica bastant habitual des de molt temps enrere, però la llei de turisme
de l’any 2002 la va reglamentar amb la figura d’habitatge d’ús turístic. D’acord amb el Registre
corresponent, actualment n’hi ha 74.951 repartits arreu de Catalunya. Com era d’esperar, són
especialment nombrosos als indrets amb més aptituds turístiques, com la muntanya, el litoral i
la ciutat de Barcelona.
D’acord amb el registre, a Olèrdola hi ha actualment 11 habitatges d’ús turístic, que venen a
representar un 0,6% del total d’habitatges existents al municipi. Agafant la línia recta fins al
mar es veu clarament com el nombre d’habitatges d’ús turístic creix a l’atansar-se a la costa:
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a Vilafranca del Penedès
n’hi compten 12, a Olèrdola, 11; a Canyelles, 64; i a Cubelles 417. En el conjunt de l’Alt
Penedès n’hi ha un total de 186, xifra molt moderada.
Es possible que els existents siguin una mica més que els registrats, però es pot concloure
que:
1. La xifra d’habitatge d’us turístic poc créixer només d’una manera molt moderada,
d’acord amb les limitades aptituds turístiques del territori.
2. No representen una oferta prou gran com per afectar de manera important el mercat
de lloguer i impulsar els preus a l’alça.
Característiques del parc d’habitatges
La distribució entre habitatges unifamiliars i plurifamiliars:
Al parlar de les característiques dels habitatges construïts en els anys de la bombolla
immobiliària ja s’ha vist que a Olèrdola dominaven clarament els habitatges unifamiliars, be
aïllats, bé adossats, i que els plurifamiliars representaven solament una tercera part del total.
Aquí es tracta ara de veure la distribució entre unifamiliars i plurifamiliars per al conjunt del
parc d’habitatges a partir de les dades del Cens del 2011, força fidedignes donat que des
d’aquell any fins a l’actualitat l’activitat constructora ha estat mínima. El 85,1% dels edificis
destinats a habitatges tenien un sol immoble. El concepte immoble inclou habitatges i locals,
però a Olèrdola de locals urbans n’hi ha molt pocs, de manera que immobles es poden
associar pràcticament a habitatges unifamiliars. El nombre d’edificis amb 2, 3 i 4 habitatges
era molt menor; també n’hi havia 11 entre 5 i 9 immobles i solament dos entre 10 i 19
immobles. Es, per tant un paisatge urbà dominat pels habitatges unifamiliars i les
construccions baixes, amb només un edifici amb planta baixa més 3.
Els 1473 edificis amb un sol immoble representen el 86,6% dels immobles (assimilats a la
pràctica a habitatges). La resta, un 13,4% eren immobles repartits en edificis plurifamiliars, la
majoria de 2, 3 i 4 immobles. Però també s’ha de remarcar els 94 immobles repartits entre els
13 edificis amb 5 o més immobles. Són els que concentren la màxima densificació, però que
continua sent mínima respecte a d’altres nuclis urbans.
Edificis segons nombre d’immobles. Cens 2011
Nombre
Edifici
%/tot
Immobl
d’immobles
s
al
es
edifici
s
D'1 immoble
1.473
95,1
1473
De 2 immobles
55
3,6
110
De 3 immobles
4
0,3
12
De 4 immobles
4
0,3
12
De
5
a
19
13
0,8
94
immobles
Total
1.549
100,
1701
0
Font : Idescat

%/total
immoble
s
86,6
6,5
0,7
0,7
5,5
100,0

També s’ha de dir que la majoria dels habitatges plurifamiliars són habitatges principals, ja
que la pràctica totalitat de les segones residències són unifamiliars, així com la gran majoria
dels habitatges vacants. Acceptant aquest supòsit es conclou que els habitatges principals es
reparteixen aproximadament entre un 82,5% d’unifamiliars i un 17,5% de plurifamiliars.
Any de construcció dels edificis
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Les dades de la construcció procedeixen del cens del 2011. Són vàlides en la mesura que des
d’aquella data s’han construït molts pocs habitatges nous. L’edat mitjana dels edificis és de
85 anys, i aquesta xifra recull una dicotomia important. Hi ha un nombre important d’edificis
anteriors al 1900, 240 en total, un 15,5% del total, molt per damunt del 5,7% del conjunt
català. Són els vestigis d’un Penedès rural que encara subsisteix. Per altra banda,
pràcticament la meitat d’edificis i habitatges són posteriors al 1990, quan en el conjunt català
representen un 24,5%.
Any de construcció d’edificis i habitatges. Cens 2011
Ed
Habi
ific
tatge
is
s
Nombre
%
Nombre
Abans
de
1900
De 1900
a
1920
De 1921
a
1940
De 1941
a
1950
De 1951
a
1960
De 1961
a
1970
De 1971
a
1980
De 1981
a
1990
De 1991
a
2001
De 2002
a
2011
Total

%

240

15,5

278

16,3

28

1,8

29

1,7

%
habitatg
es
Cataluny
a
5,7

3,3
14

0,9

16

0,9
3,8

10

0,6

19

1,1
3,4

11

0,7

11

0,6
7,5

106

6,8

121

7,1
17,5

236

15,2

249

14,6
23,5

130

8,4

135

7,9
10,8

219

14,1

236

13,9
12,9

555

35,8

607

35,7
11,6

1.549

100,
0

1.701

100,0

100,0

Font : Idescat
El gràfic permet veure més clarament la situació, amb un nombre importants d’edificis que es
remunten com a mínim al segle XIX, una atonia absoluta entre el 1900 i el 1960, un
creixement significatiu entre el 1961 i el 1981, i un creixement accelerat des del 1991, i
sobretot en el des del 2001.
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10
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29
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5
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Any de construcció d’edificis i habitatges. Cens 2011
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Abans de De 1900 a De 1921 a De 1941 a De 1951 a De 1961 a De 1971 a De 1981 a De 1991 a De 2002 a
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2001
2011
1900

0

Estat de conservació dels edificis:
La gran majoria dels edificis i habitatges d’Olèrdola estan en bones condicions, tant els que
s’han construït aquests darrers anys com el parc amb més antiguitat. Les dades del 2011
continuen vigents avui en dia i diuen que el 98,6%, tant dels edificis com dels immobles es
troben en bones condicions. Solament consta un edifici ruïnós, un de dolent, els dos amb un
sol immoble, i 20 de deficients, amb 21 immobles. Costaria trobar un parc d’habitatges amb
menys deficiències, al menys a nivell estadístic.
Això no vol dir que tots estiguin perfectes i no necessitin cap mena de rehabilitació. Cal
remarcar que una part del parc és força antic i les rehabilitacions i millores serien segur molt
recomanables. S’ha de pensar en tres possibles línies d’acció:
1. Ajudes a la rehabilitació per utilitzar temporalment els habitatges rehabilitats per al
lloguer social/assequible, una línia en la que ja s’ha fet algun pas. Es tractaria d’actuar
sobretot en el parc d’habitatges vacants.
2. Fomentar la rehabilitació d’habitatges principals per a ús dels propis residents actuals.
Adreçat a millor el parc d’habitatges principals.
3. Ajudes per adequar els habitatges principals de gent gran a les condicions actuals i
futures dels seus usuaris. L’objectiu és que la gent gran pugui continuar vivint a casa
seva.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Habitatges principals per règim de tinença
Les dades de l’any 2011 sobre el règim de tinença dels habitatges principals, tot i haver
quedat una mica endarrerides conserven una certa vigència. Cal remarcar els següents trets:
1) L’elevada proporció, un 46,2%, dels habitatges de compra amb pagaments pendents.
És una xifra es pot veure com un risc, especialment durant els anys de crisi econòmica.
2) El lloguer té a Olèrdola un pes inferior al conjunt català: un 12,4% enfront d’un 19,8%.
Tot i que aquest darrers anys el lloguer ha pres més protagonisme, encara hi ha una
oferta insuficient.
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Habitatges principals segons règim de tinença. Cens 2011
Olèrdola

per compra pagada
per compra amb pagaments
pendents
per herència o donació
De lloguer
Cedit gratis o a baix preu
Altres formes
Total

Nombre
338
601
104
161
..
81
1.300

%
Cataluny
a

%
26,0
46,2

34,9
34,1

8,0
12,4

5,4
19,8
1,8
4,1
100,0

6,2
100,0

Font : Idescat

2.5.

El planejament urbanístic:
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El Pla d’Ordenació municipal -POUM- d’Olèrdola va ser aprovat definitivament per la
CTUB 20/09//2007 i publicat al DOGC 5058 del 29/01/2008. El potencial de nous
habitatges en cas de desenvolupar la totalitat de creixement de les seves previsions
serien de 1.174 unitats, dels quals 153 serien habitatges de protecció, tal com indica
el següent quadre de la Memòria Social del POUM.

A continuació desenvoluparem amb més detall els sectors residencials de sòl urbà no
consolidat i de sòl urbanitzable del POUM susceptibles d’acollir nous habitatges:
1. Polígons d’Actuació Urbanística residencials:
-PAU 5 DALTMAR: Zona d’edificació aïllada, sòl urbà no consolidat. Objectius: completar la
urbanització i cessió del sòl de sistemes. (PR aprovat al 2010 i OJC).
-PAU 6 CAN TRABAL: Zona d’edificació aïllada, sòl urbà no consolidat. Objectius: completar
la urbanització i cessió del sòl de sistemes.
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-PAU 7 BONAVISTA (MOJA): Sòl urbà consolidat. Habitatges en filera. Objectiu: completar
la urbanització (vialitat).
-PAU 12 . C. MAJOR (St. Miquel d’Olèrdola): Sòl urbà no consolidat, clau 2 (alineació de vial,
PB + 1) Objectius: reordenació de les edificacions actuals, cessió de la planta baixa per a
equipament (150m2) i cessió del 10% aprofitament urbanístic.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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-PAU 13 PL. MAJOR MOJA: Sòl urbà no consolidat, clau 2 (reordenació de les edificacions
actuals, ampliació plaça Major i cessió del 10% aprofitament urbanístic).

PAU 16 VILADELLOPS: Sol urbà, clau 9 (alineació de vial, unifamiliar o bifamiliar). Objectius:
completar la urbanització i consolidar l’edificació. (P. Reparcel·lació ap.def BOP 7/7/14)
PAU 17 CAN TORRES: Sol urbà, clau 9a i 9b (alineació de vial, unifamiliar o bifamiliar).
Objectius: completar la urbanització i l’edificació.
Des de l’aprovació del POUM s’han tramitat els projectes de Reparcel·lació del PAU 5 i del
PAU 16.
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D’aquests polígons, a efectes d’obtenció d’habitatge, són particularment interessants els PAU
12 i el PAU 13, atès les característiques de l’ordenació: parcel·les superiors als 7m de façana
d’ ús plurifamiliar i cessió del 10% d’aprofitament urbanístic.
2. Plans de Millora Urbana (PMU):
-PMU 4 CAMI DELS MONJOS, MOJA: Clau 2 (alineació de vial, PB + 1) Objectius: obertura
vials, cessió de part dels vials i 10% aprofitament urbanístic. Reserva del 20% del sostre
residencial per a HPO (1.466m2 st x 0,20 = 293,20m2 st).

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

-PMU 22 VILADELLOPS: Clau 9a i 9b (alineació de vial, ordenació indicativa en plànol N3.12)
Objectius: vialitat, cessió de sistemes i 10% aprofitament urbanístic. Reserva de sòl per HPO
corresponent al 20% del sostre residencial de nova implantació.
Des de l’aprovació del POUM no s’ha desenvolupat cap d’aquests dos Plans de Millora. El
més interessant a efectes d’obtenció del sòl per HPO és el PMU 4 Camí dels Monjos, ja que
està en una zona amb Clau 2 i parcel·les superiors als 7m de façana (ús plurifamiliar) i a més,
cal reservar el 20% del sostre per a HPO.
3. El POUM delimita tres sectors en sòl urbanitzable delimitat:
-SUD 9 CAN PERE PAU (SANT PERE MOLANTA): Residencial (tipus a definir) i petit comerç,
oficines. Sostre màxim privat: 13.171m2, 71 Habitatges. Reserva de sòl per HPO
corresponent al 20% del sostre residencial de nova implantació.
-SUD 10 LA PLANA (MOJA): Residencial en filera o edificació aïllada. Sostre màxim privat:
18.416m2, 114 Habitatges (47 HPO i 67 lliures).Reserva de sòl per HPO corresponent al 20%
del sostre residencial de nova implantació. Aquest sector s’ha desenvolupat, amb Pla Parcial
aprovat el 21/12/2010 i Projecte de Reparcel·lació Aprovat Definitivament el 6/11/2013. S’ha
executat la urbanització. A l’Ajuntament li correspon en concepte del 10% de l’aprofitament
urbanístic una parcel·la de 2.135,14m2 de sòl i 3.758,72m2 de sostre, amb una capacitat
màxima per a 47 habitatges de 80m2 de superfície construïda mitjana cadascun.
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-SUD 11 BOSC DE MOJA: Residencial (a definir) i petit comerç, oficines. Sostre màxim
privat: 27.358m2, 123 Habitatges. Reserva de sòl per HPO corresponent al 20% del sostre
residencial de nova implantació.
Des de l’aprovació del POUM s’ha desenvolupat únicament el SUD 10 LA PLANA (Pla Parcial
aprovat definitivament el 21/12/2010 i Projecte de reparcel·lació aprovat definitivament el
6/11/2013). En aquest sector s’ha executat la urbanització i s’han inscrit les parcel·les
resultants al Registre de la Propietat. Per tant en aquests moments l’Ajuntament disposa d’un
solar de 2.135,14m2 de sòl per a construir-hi 47 habitatges de protecció.
Viabilitat d’una promoció d’HPO al municipi:
En cas d'optar per la construcció d’habitatges en el solar de propietat municipal, cal
comprovar la viabilitat econòmica de l’operació.
Els preus de venda o lloguer d’habitatge protegit en la zona C, segons les dades oficials,
serien els següents:

Règim
Especial
Règim
General
Preu
Concert
at

Tipus

Habitatge
(Euros/m2
útil)

Habitatge
(Euros/m2co
nstr)

Annexos
(50% preu de
venda
Euros/m2 útil)

Venda

1.307,55

1.046,04

784,53

Llogue
r
Venda

4,90

3,92

2,45

1.394,72

1.115,77

697,36

Llogue
r
Venda

5,23

4,18

2,62

1.773,72

1.418,97

709,49

Llogue
r

6,39

5,11

2,56

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
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Si ho comparem amb preus del mercat lliure inclosos en l’apartat 2.3 d’aquesta memòria,
veurem que una promoció d’habitatge protegit, ja sigui de lloguer o de compra, seria viable, ja
que els valors es situen per sota els de mercat.
L’habitatge dotacional:
El sistema d’habitatge dotacional. El POUM no va preveure reserves de sòl d’habitatge
dotacional, ni va establir aquesta clau específica, a l’entendre que les previsions de 153
habitatges HPO derivats del planejament eren suficients en un horitzó de 12 anys (Memòria
social POUM).
D’aquests habitatges HPO previstos fins ara no s’ha executat cap.

2.6.

Recursos

municipals

i comarcals

en matèria

d’habitatge

i iniciatives
existents:

Dins de l’organigrama municipal, s’ocupen d’aquesta matèria :
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Punt d’informació local
Situat a l’Ajuntament, aquest servei és fruit d’un conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès a l’any 2015. Aquest conveni té per
objecte establir la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la informació en
matèria d’habitatge, per mitjà del Punt d’Informació Local d’habitatge (PILH) situat al municipi
d’Olèrdola, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat dels serveis relatius a
l’habitatge. La responsable del servei és una funcionaria municipal.
Les funcions encomanades al PILH són, entre altres:
 Informació i derivació de la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge
que té encarregades el Servei Comarcal d’Habitatge.
 Lliurament i informació de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que
gestiona el Servei Comarcal d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així
com de la documentació annexa que es presenta amb les sol·licituds.
 Comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la informació als
sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.
 Trasllat de sol·licituds i documents a el Servei Comarcal d’Habitatge.
 Donar informació sobre les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb
protecció oficial.
 Informació i derivació de la ciutadania en l’assessorament en el deute hipotecari i
arrendatari i altres problemàtiques generades pel pagament o pèrdua de l’habitatge
habitual.

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

Oficina de Consell Comarcal de l'Alt Penedès en matèria d'habitatge
És el referent a l'Alt Penedès de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat (amb
la qual el Consell Comarcal té convenis de col·laboració), del servei Ofideute (d’informació i
assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o
crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal)de la Generalitat de
Catalunya i referent comarcal del servei SIDH/SAC de la Diputació de Barcelona (Servei
d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge)
Des de aquesta oficina es gestiona la Borsa de lloguer, i es presta informació i/o tramitació
dels ajuts i de la documentació relacionats amb:
 Ajuts per al lloguer
 Ajuts especials per pèrdua de l'habitatge o per impagaments
 Ajuts per a la rehabilitació
 Cèdules d'habitabilitat
 Certificat energètic
 Registre d'Habitatge de Protecció Oficial
El patrimoni municipal.
L’Ajuntament te constituït l’Inventari general del patrimoni municipal on es troben inscrits tots
els béns i els drets que pertanyen a l’Ajuntament, amb indicació de la seva naturalesa - els
béns de domini públic, béns comunals i béns patrimonials-, el títol d'adquisició, la referència
cadastral i la inscripció registral.
L’Acord de Ple de data 27/03/2018d’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets de
la corporació referits a 31 de desembre de 2017, valora al Llibre B els béns immobles afectes
al patrimoni municipal del sòl en 783.250,33€
L’Ajuntament d’Olèrdola encara no té constituït formalment el Patrimoni municipal del Sòl i
Habitatge com un patrimoni separat i diferenciat de la resta de béns municipals.
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Cal
destacar
que
l’Ajuntament és propietari, en virtut de la cessió obligatòria del 10% de l’aprofitament
urbanístic del Sector SUD 10 La Plana, d’ un solar edificable ubicat en les Planes de les
Feixes al sud del nucli urbà de Moja. Aquest solar està qualificat d’habitatge plurifamiliar de
protecció oficial (subzona 2 hpo) té una superfície 2034,69m2 i una edificabilitat de
3758,72m2/st,. El pla parcial preveu que aquest sostre correspondria a 47 habitatges de
protecció (80 m2 construïts per habitatge).
L’Ajuntament és propietari de quatre solars patrimonials en sòl urbà adquirits per cessió
obligatòria de l’aprofitament urbanístic en execució del planejament. Aquestes 4 parcel·les,
qualificades amb clau 4d, on s’admet la construcció d’habitatge en filera alineada a carrer
estan situades al nucli de Sant Pere Molanta.
Pressupost municipal:
Actualment no hi ha una partida específica per habitatge.
Ordenances i reglaments:
Pendent de redactar una ordenança sobre ajuts a la rehabilitació del parc buit que s’incorpori
a la borsa de lloguer social, que forma part d’un altre treball que es realitza paral·lelament a la
redacció del PAMH.
Altres iniciatives en matèria d’habitatge al municipi:
1) Dictamen sobre rehabilitació d’un edifici amb 4 d’habitatges carrer de la Parra dins del
nucli de Moja:
L’Ajuntament d’Olèrdola en col·laboració amb la Diputació de Barcelona van
encarregar un dictamen tècnic per a l’adequació d’aquest edifici plurifamiliar entre
mitgeres amb 4 habitatges de propietat privada. Aquest informe diagnòstic planteja
dos escenaris d’actuació:
- Una intervenció mínima per assolir les condicions d’habitabilitat que l’informe
valora en 126.570€ iva exclòs.
- Una intervenció més profunda per assolir un major nivell de qualitat, confort i
eficiència, remodelant els habitatges que ascendeix a 219.910€ iva exclòs.

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

L’informe recomanava el model de masoveria urbana per a limitar la despesa
municipal, i que una part les obres rehabilitació de l’edifici -acabats, equipaments
privatius- s’assolessin pels llogaters/beneficiaris. Actualment un d’aquests habitatges ja
està llogat a través de la Borsa d’habitatge de l’Oficina comarcal.
2) L’estudi “Detecció d’indicis d’habitatges desocupats al municipi d’Olèrdola” redactat
per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de
Barcelona, i lliurat en gener de 2019. Aquest recurs de detecció d’habitatges
desocupats recull i analitza indicis de desocupació d’habitatges a partir dels diferents
registres que els Ajuntament tenen a la seva disposició: padró municipal, liquidacions
d’impostos (IIVTNU, IBI), dades del registre d’habitatges sense títol habilitant propietat
d'entitats financeres i consums d’aigua. Com a resultat d’aquest treball l’Ajuntament, a
banda d’un informe, compta amb una aplicació web per a la consulta interactiva de les
dades que permet la cerca o filtratge desagregat en gràfics i llistats.
3) Estudi Nydia Tremoleda anomenat “Propostes per al foment del lloguer assequible”,
encarregat per l’Ajuntament d’Olèrdola que es troba en redacció.

2.7.




Resum de les problemàtiques principals

Risc de pèrdua de població jove per no trobar al municipi habitatge a preus més
assequibles.
Increment de les persones grans que viuen en habitatges poc adequats.
Poca oferta d’habitatge de lloguer i a preus alts donada la tipologia residencial
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unifamiliar predominant.
Manca d’un parc d’habitatge públic.
Baixa activitat promotora

2.8. Diagnosi

d’interpretació

relacionada:

debilitats,

amenaces, fortaleses i
oportunitats (DAFO )

Fortaleses

Debilitats

Bona situació geogràfica
Parc d’habitatges relativament nou
POUM per desenvolupar amb sectors
HPO
Possibilitat recursos del patrimoni
municipal
Disponibilitat d’un solar municipal HPO

Descens de la població jove Poca oferta
d’habitatge de petites
dimensions i de lloguer i preus alts
donada
la
tipologia
residencial
unifamiliar.
Augment de la gent gran.

Oportunitats

Amenaces

Municipi ben comunicat
Suport i assistència tècnica de la
Diputació de Barcelona.

Risc de pèrdua de població jove cap a
municipis amb habitatge a preus més
assequibles.
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OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES
L’Ajuntament planteja dos objectius estratègics:


Facilitar l’accés a l’habitatge assequible amb polítiques de foment de l’oferta
preferentment pels col·lectius de joves que permeti que es mantinguin al municipi.

La necessitat de creació d’habitatge assequible ve justificada en les conclusions de la
diagnosi. El principal problema que té actualment Olèrdola en matèria d’habitatge és la
dificultat per a retenir la població jove, motivat en part pel preu alt de l’habitatge, per les
característiques del parc d’habitatges majoritàriament de tipologia unifamiliar i de grans
dimensions i la manca d’oferta d’habitatge de lloguer de tipologia plurifamiliar.


Millorar i optimitzar del parc existent per a ampliar l’oferta d’habitatge assequible

L’estat de conservació del parc residencial, no és un problema greu a Olèrdola, ja que la
gran majoria dels edificis i habitatges estan en bones condicions. Tanmateix, una part del
parc és antic i les rehabilitacions i millores serien necessàries. És necessari fomentar i la
permanència de les persones grans als seus habitatges habituals i donar a conèixer les
ajudes per realitzar obres de condicionament mínimes a l’interior dels habitatges per
facilitar la mobilitat general dins el domicili i oferir condicions de seguretat i confort.
Per altra banda, cal analitzar la possibilitat de rehabilitació i transformació del parc
d’habitatges infrautilitzats, especialment en els nuclis urbans.
Junt amb aquest dos objectius principals tenim dos objectius operatius:


Gestió dels recursos municipals

Implementar instruments de la política de sòl i d’habitatge que permetin intervenir en el
mercat immobiliari i afavorir les polítiques d’habitatge i cercar alternatives per incrementar
els recursos dedicats a la gestió de les polítiques d’habitatge.


Apropar els serveis d’habitatge a la ciutadania

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

Fer difusió de les diferents ajuts econòmics que ofereixen les diferents administracions
mitjançant campanyes de comunicació en mitjans d’informació locals.
Aquests objectius es desenvolupen en les diferents línies estratègiques que es ressenyen
a continuació:


Urbanístiques: Analitzar diverses estratègies per adequar el planejament a les
necessitats d’habitatge actuals: canvi de sistema de gestió de sectors d’ús residencial,
modificació puntual del planejament general, i fons i tot, un nou planejament.
Constituir el Patrimoni públic de sòl i d’habitatge.



Facilitar la promoció d’habitatge sobre sòl de titularitat pública sobre la parcel·la
municipal d’HPO de La Plana , preferentment en règim de lloguer o altra forma de
cessió d’ús , preferiblement mitjançant una cessió del dret de superfície.



Mobilitzar el parc vacant i els habitatges infrautilitzats. Captació d’habitatges a per
destinar al lloguer assequible. Potenciar la mediació entre els propietaris dels
habitatges vacants i possibles llogaters, per afavorir l’increment de l’oferta i, fomentar
l’ocupació i la conservació dels habitatges.



Fomentar la rehabilitació, optimització i transformació del parc d’habitatges.
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Prestació de suport tècnic i ajuts econòmics a la rehabilitació i la transformació dels
habitatges que es destini a lloguer assequible i la millora les condicions d’accessibilitat
dels habitatges. Aquestes actuacions són objecte d’un altre treball encarregat per
l’Ajuntament d’Olèrdola, anomenat “Propostes per al foment del lloguer assequible”.


Difusió entre la ciutadania les campanyes existents. Difondre entre la ciutadania les
diferents actuacions en matèria d’habitatge a les que es poden acollir: ajuts
econòmics, subvencions: pel pagament del lloguer, rehabilitació d’habitatges, per a
obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans i de les
persones amb discapacitat.

ACTUACIONS
Per tal d’assolir els objectius plantejats es preveu el desplegament de 10 actuacions que es
descriuen a continuació:
AMPLIAR EL PARC DE L’HABITATGE ASSEQUIBLE
URBANISME
1. Realitzar un estudi de diagnosi i estratègies que analitzi el planejament i la
gestió del sectors residencials per adequar-lo a les necessitats d’habitatge

Descripció:

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

Analitzar el planejament general vigent, en particular en relació a la modificació dels
paràmetres reguladors de l'edificació residencial i la seva adequació a les necessitats
d’habitatge del municipi i la gestió dels diferents sectors residencials, formular les
estratègies i les alternatives d'actuació, i si s’ha d’abordar des de la redacció d’un nou
planejament general, mitjançant una modificació puntual. Analitzar possibles canvi de
sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació bàsica a reparcel·lació per
cooperació dels sectors residencials per poder assumir la iniciativa de la gestió.
Es pot sol·licitar el suport de la Diputació de Barcelona per a la redacció d’un document
diagnosis i estratègies (DIES)

Operador o agent principal:
-Regidoria d'Urbanitzacions, Via Pública, Urbanisme i Medi Natural
-Serveis tècnics municipals
Dotació econòmica:
Per a la redacció de l’estudi, possibilitat de suport tècnic i econòmic de la Diputació de
Barcelona.
Calendari:
Inici de l’actuació 2021
Indicadors de seguiment: % de desviació respecte del temps de tramitació previst
39
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Indicadors de resultat: Estudi encarregat/ lliurat
AMPLIAR EL PARC DE L’HABITATGE ASSEQUIBLE
URBANISME
2. Canvi de sistema d’actuació del PAU 13 PL. Major de Moja
Descripció:
Es canvi de sistema d’actuació és una mesura que permet l’agilització dels processos
urbanístics. L’administració actuant, pot acordar, d’ofici o a instància de part
interessada, un canvi en el sistema de gestió urbanística previst en un determinat
àmbit, en aquest cas del PAU 13 PL. Major de Moja.
A fi d’accelerar el desenvolupament de la gestió urbanística d’aquest àmbit residencial,
l’Ajuntament pot acordar el canvi de sistema d’actuació de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica en favor de la reparcel·lació per cooperació.
Quant a la tramitació d’aquest procediment, l’aprovació inicial i definitiva pertoquen a
l’Ajuntament d’Olèrdola en tant administració actuant. Una vegada acordada
l’aprovació inicial s’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes i s’ha de
concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal. L’aprovació
definitiva s’ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini
d'informació públic (art. 119 TRLUC).

Operador o agent principal:
Regidoria d'Urbanitzacions, Via Pública, Urbanisme i Medi Natural Serveis tècnics
municipals
Dotació econòmica:
Realització a càrrec dels Serveis municipals.

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

Calendari:
Inicia actuació 2021
Indicadors de seguiment: % de desviació respecte del temps de tramitació previst
Indicadors de resultat: procés realitzat.
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

AMPLIAR EL PARC D’HABITATGE ASSEQUIBLE
FACILITAR LA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT
3. Estudi d’alternatives i viabilitat per a la promoció d’habitatge protegit en sòls
de titularitat pública

Descripció:
L’Ajuntament disposa d’un solar qualificat d’HPO amb capacitat per a 47 habitatges.
Aquest solar es va rebre en concepte de cessió obligatòria i gratuïta de l’aprofitament
mig del sector del Pla parcial SUD 10 LA PLANA (MOJA) en virtut de l’aprovació
definitiva del projecte de reparcel·lació. S’ha d’analitzar la possibilitat de dividir el solar
en 3 o 4 parcel·les i diversificar la gestió d’habitatges destinats preferentment a joves o
gent gran, cercant fórmules de promoció i gestió d’habitatge protegit de lloguer
econòmicament assumibles per l’Ajuntament. Es proposa realitzar:
Estudi d’alternatives i viabilitat des de d’una perspectiva arquitectònica, urbanística,
jurídica, econòmica i de gestió, per la construcció d’obra nova d’habitatge protegit en el
solar/s municipal. L’estudi de viabilitat per a la promoció d’HPO pot contemplar, entre
altres:
- Divisió de la parcel·la i definició de la volumetria dels edificis.
- Característiques dels beneficiaris, per tal de conèixer la demanda potencial
- Definició de la tipologia dels habitatges: superfícies construïdes, usos de les
plantes baixes, nombre d’habitacions, dimensions mínimes i màximes de les
estances principals, relació amb l’espai exterior en planta baixa.
- Règim d’ús dels habitatges
- Proposar diverses opcions d’ordenació
- Elaborar un pressupost orientatiu per a cada una de les opcions

Operador o agent principal: Serveis Tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament

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

Dotació econòmica: Possibilitat de suport tècnic i econòmic de la Diputació de
Barcelona
Calendari: Sol·licitud de suport econòmica a la Diputació de Barcelona, 2021
Indicadors de seguiment: realització de l’estudi
Indicadors de resultat: estudi realitzat (si/no).
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DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

AMPLIAR EL PARC D’HABITATGE ASSEQUIBLE
MOBILITZAR EL PARC VACANT I D’HABITATGES INFRAUTILITZATS
4. Campanyes de captació d’habitatges vacants o d’habitatges infrautilitzats per
destinar-los a lloguer assequible

Descripció:
Impulsar una campanya única adreçada als propietaris dels habitatges amb indicis de
desocupació i/o d’habitatges infrautilitzats per oferir-les els serveis d’assessorament,
mediació, ajuts i subvencions vigents a fi de destinar-los al lloguer assequible.
Tasques necessàries
- Disseny de la campanya i redacció dels continguts
- Disseny gràfic i impressió dels tríptics informatius
- Sessions informatives

Operador o agent principal:
Punt d’informació Municipal d’Habitatge
Dotació econòmica:
Previsió anual inicial de 500 €. Despeses d’edició dels tríptics i fullets informatius.
Calendari:
Inici de la campanya 3er Trimestre de 2019
Indicadors de seguiment: nombre d’expedients iniciats.

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

Indicadors de resultat: nombre d’habitatges incorporats als programes
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

MILLORA DEL PARC EXISTENT
FOMENTAR L'
D’HABITATGES

OPTIMITZACIÓ

I

LA

TRANSFORMACIÓ

DEL

PARC

5. Informes tècnics per a l’optimització i transformació del parc d’habitatges

Descripció:
Realització d’informes tècnics i assessorament per a valorar la viabilitat urbanística,
jurídica, arquitectònica i propostes d’alternatives orientades a l’ampliació del parc
d’habitatge assequible mitjançant l’optimització dels habitatges existents. En particular
ha d’analitzar la possibilitat de transformació habitatges de grans dimensions ubicats
en els nuclis urbans i la creació de nous habitatges per destinar-los a lloguer assequible i
a la vegada possibilitar el redimensionat dels habitatges a les necessitats reals del
tipus de famílies actuals del municipi.

Operador o agent principal:
- Regidories de Joventut i Habitatge, Cultura, Gent Gran i Promoció econòmica.
- Punt d’Informació Municipal d’Habitatge
Dotació econòmica:
Per a la redacció de l’estudi/informes, possibilitat de suport tècnic i econòmic de la
Diputació de Barcelona.
Calendari:
Inici de l’actuació. Sol·licitud d’assistència i suport econòmic a la Diputació de
Barcelona: març 2019.
Indicadors de seguiment: % de desviació respecte del temps de tramitació previst

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

Indicadors de resultat: nombre de nous habitatges planificats
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

AMPLIAR EL PARC D’HABITATGE ASSEQUIBLE
MOBILITZAR EL PARC VACANT I FOMENTAR LA REHABILITACIÓ
6. Ajuts i subvencions municipals per la rehabilitació d’habitatges que es
destinin al lloguer assequible
Descripció:
Aprovació de les bases per a la convocatòria en lliure concurrència d’una subvenció
per a la rehabilitació, per a les persones propietàries que posin el seu habitatge buit a
disposició de la Borsa de Lloguer Social, o, si s’escau, conveni entre el propietari i
l'Ajuntament.
De manera indicativa es senyalen les següents obres subvencionables:
 Obres per assolir els nivells d’habitabilitat.
 Obres per adaptar a la normativa vigent les instal·lacions de l’habitatge (aigua,
electricitat, gas, comunicacions
 Obres per a la millora de la mobilitat i l’eficiència energètica.
 Qualsevol altra obra que la ITE hagi considerat com a deficiència important, greu o
molt greu.
També es poden analitzar ajuts per a obtenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat
d’eficiència energètica.
Aquesta actuació recull les conclusions inicials del document, en procés de redacció,
anomenat “Propostes per al foment del lloguer assequible”, encarregat per l’Ajuntament
d’Olèrdola. Per tant, aquesta actuació resta subjecte al redactat final d’aquest informe i
la proposta de bases per atorgar ajuts i subvencions que incorpori.

Operador o agent principal:
-Regidories de Joventut i Habitatge, Cultura, Gent Gran i Promoció econòmica
-Secretaria i Serveis Tècnics de l’Àrea de Territori

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

Dotació econòmica:
Dotació pressupostària anual inicial: 20.000€ Renovable anualment durant el termini
quatre anys de programació del PAMH
Calendari:
Redacció de les bases 4rtTrimestre de 2020. Primera convocatòria 1er Trimestre de
2021.
Indicadors de seguiment: % de desviació respecte del temps previst per a
l’aprovació de les bases, nombre d’expedients iniciats.
Indicadors de resultat: nombre d’ajuts atorgats, nombre d’habitatges rehabilitats
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

AMPLIAR EL PARC D’HABITATGE ASSEQUIBLE
MOBILITZAR DEL PARC VACANT
7. Incentius econòmics per al parc vacant que es posi a disposició de la borsa
d'habitatge o es cedeixi temporalment a l'Ajuntament
Descripció:
Impulsar la captació d’habitatges es posin a disposició de la borsa d'habitatge o es
cedeixi temporalment a l'Ajuntament mitjançant la subvenció, que podria ser del 50%,
de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Redacció d'unes bases reguladores.
Valorar ajuts pel pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO) per les obres d’adequació dels habitatges que es destinin a lloguer assequible.
Aquesta actuació recull les conclusions inicials del document, en procés de redacció,
anomenat “Propostes per al foment del lloguer assequible”, encarregat per l’Ajuntament
d’Olèrdola. Per tant, aquesta actuació resta subjecte al redactat final d’aquest informe i
la proposta de bases per atorgar ajuts i subvencions que incorpori.

Operador o agent principal:
Secretaria i Intervenció
Dotació econòmica:
Previsió anual inicial de 2.500 €. Renovable anualment durant el termini de quatre anys
de programació del PAMH.
Calendari:
Redacció de les bases 4rt. Trimestre de 2020. Primera convocatòria 1er Trimestre de
2021.
Indicadors de seguiment: nombre de consultes ateses

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

Indicadors de resultat: Aprovació de les bases reguladores, expedients tramitats
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

AMPLIAR EL PARC D’HABITATGE ASSEQUIBLE
MOBILITZACIÓ DEL PARC VACANT
8. Incentius econòmics per a la rebaixa o reducció del preu de lloguer

Descripció:
Redacció d’unes bases per a la subvenció d’un percentatge del preu de lloguer per
compensar els propietaris la seva rebaixa o reducció respecte els preus de mercat,
degut al foment de l’habitatge assequible.
Aquesta actuació recull les conclusions inicials del document, en procés de redacció,
anomenat “Propostes per al foment del lloguer assequible”, encarregat per l’Ajuntament
d’Olèrdola. Per tant, aquesta actuació resta subjecte al redactat final d’aquest informe i
la proposta de bases per atorgar ajuts i subvencions que incorpori.

Operador o agent principal:
-Regidories de Joventut i Habitatge, Cultura, Gent Gran i Promoció econòmica
-Secretaria i Serveis Tècnics de l’Àrea de Territori
- Punt d’informació municipal d’Habitatge.
- Secretaria i Intervenció
Dotació econòmica:
Previsió anual inicial de 2.000 €. Renovable anualment durant el termini de quatre anys
de programació del PAMH.
Calendari:
Redacció de les bases 4rt Trimestre de 2020. Primera convocatòria 1er Trimestre de
2021.

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

Indicadors de seguiment: nombre d’expedients iniciats.
Indicadors de resultat: nombre d’habitatges incorporats als programes
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RECURSOS MUNICIPALS
URBANISME
9. Constitució del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
Descripció:
Formalitzar i implementar del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, constituir un
patrimoni separat de la resta de béns municipals, incorporant i inventariant tots els
immobles i recursos econòmics segons la normativa vigent, entre els que cal citar:
– L’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, els béns obtinguts per
expropiació urbanística, per exercici dels drets de tanteig i retracte i, en general, per
qualsevol instrument d’execució del planejament urbanístic
– Finques expropiades per incompliment de la funció social de la propietat
– Finques expropiades per a la constitució o ampliació del patrimoni públic de sòl i
d'habitatge.
– Finques que s’adquireixin amb recursos derivats de la gestió o alienació de béns
integrants del PPSH o mitjançant permuta, sempre que no s’afectin al domini públic
– Ingressos procedents de l’alienació de béns del PPSH
– Import dels diferencials de preu/valor en les transmissions de finques del Registre
de solars sense edificar
– Import de les multes que imposin en l’exercici de la potestat sancionadora que
estableix la llei d’urbanisme
– Rendiments de la gestió dels béns del PPSH
– Aprofitament urbanístic de cessió obligatòria, materialitzat totalment o parcial en
diners
– Crèdits que tenen com a garantia hipotecària els béns que formen part del PPSH

Operador o agent principal:
Secretaria, Intervenció i Serveis Tècnics de l’Àrea de Territori
Dotació econòmica:
Realització a càrrec dels Serveis municipals, no comporta cap despesa externa.
Possibilitat de suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona
Calendari: Inici de l’actuació. Sol·licitud d’assistència i suport econòmic a la Diputació
de Barcelona: 3er. Trimestre de 2019.

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

Indicadors de seguiment: % de desviació respecte del temps previst per a l’aprovació

Indicadors de resultat: Constitució efectiva del PMSH
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1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

APROPAR ELS SERVEIS D'HABITATGE A LA CIUTADANIA
DIFUSIÓ DE LES CAMPANYES VIGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE
10. Difusió dels Serveis i dels ajuts existents
Descripció:
Compilant els diferents ajuts i programes vigents de les diverses administracions.
Dissenyar una campanya de difusió i redactar dels continguts.
Iniciar un programa d’informació al ciutadà sobre els ajuts al lloguer, a la rehabilitació i
millora de l’accessibilitat, una vegada oberta la convocatòria de cadascun dels ajuts,
tant municipals com supramunicipals.
Prestar informació permanent sobre: registre de sol·licitants, programa de mediació per
al lloguer social de la Borsa de Lloguer del Servei Comarcal d'Habitatge del Consell
Comarcal de l'Alt Penedès, Inspeccions tècniques dels edificis (ITE)

Operador o agent principal:
Punt d’Informació Municipal d’Habitatge i/o personal de suport a la gestió
Dotació econòmica:
Previsió anual inicial de 500 €. Despeses d’edició dels tríptics i fullets informatius
Calendari:
Ajudes, una vegada oberta la convocatòria corresponent. ITEs, i borsa de lloguer,
informació continua.
Indicadors de seguiment:

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

Indicadors de resultat: nombre de consultes ateses, grau de satisfacció dels usuaris
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CALENDARI
El present PAMH està integrat per 10 actuacions, que donen resposta i materialitzen les
estratègies plantejades en els apartats anteriors.
Actuacions
1. Estudi de diagnosi i estratègies per adequar
el planejament
2. Canvi de sistema d'actuació del PAU 13 PL.
Major de Moja
3. Estudi de viabilitat per a la promoció
d'habitatge protegit en sòl municipal
4. Campanyes de captació d’habitatges
vacants o d’habitatges infrautilitzats per
destinar-los a lloguer assequible
5. informes tècnics per a l’optimització i
transformació del parc d’habitatges
6. Ajuts i subvencions municipals per la
rehabilitació d'habitatges que es destinin al
lloguer assequible
7. Incentius econòmics per al parc vacant que
es destinin a lloguer assequible
8. Incentius econòmics per a la rebaixa o
reducció del preu de lloguer
9. Constitució formal del patrimoni municipal de
sòl i d’habitatge
10. Difusió dels Serveis i dels ajuts existents

6.

2019

2020

2021

2022

2023

QUADRE DE FINANCER

Actuacions

201
9

202
0

2021

2022

2023
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Actuacions sense cost
2. Canvi de sistema d'actuació del PAU 13 PL. Major
de Moja (tramitació administrativa del canvi de
sistema)
9. Constitució formal del patrimoni municipal de sòl i
d’habitatge
Actuacions on es pot sol·licitar ajuts a la
Diputació de Barcelona pel seu finançament.
1. Estudi de diagnosi i estratègies per adequar el
planejament

15.00
0

3. Estudi de viabilitat per a la promoció d'habitatge
protegit en sòl municipal
5. informes tècnics per a l’optimització i transformació
del parc d’habitatges

11.00
0
15.
000

Actuacions que requeriran una aportació
econòmica municipal específica, ja sigui d'un
programa existent o per creació d’una nova
50

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 85 de 127

SIGNATURES

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

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

dotació pressupostària
4. Campanyes de captació d’habitatges vacants o
d’habitatges infrautilitzats per destinar-los a lloguer
assequible
6. Ajuts i subvencions municipals per la rehabilitació
d'habitatges que es destinin al lloguer assequible
7. Incentius econòmics per al parc vacant que es
destinin a lloguer assequible
8. Incentius econòmics per a la rebaixa o reducció del
preu de lloguer
10. Difusió dels Serveis i dels ajuts existents

500

500

20.00
0
2.500

20.00
0
2.500

20.00
0
2.500

2.000

2.000

2.000

500

500

500
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7.

SEGUIMENT DEL PLA: GESTOR DE PROJECTES

Per al seguiment del desenvolupament de les actuacions del PAMH
s’incorpora un “Gestor de projectes del programa municipal
d’habitatge”, una eina informàtica elaborada per l’Oficina d’Habitatge,
que permet consultar l’estat d’execució, determinar les tasques o
fases de cada actuació i fer una valoració dels resultats .
El personal del Punt d’informació d’Habitatge es farà càrrec de
l’actualització de les dades del gestor, com a mínim cada sis mesos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde i regidor de l’àmbit de Coordinació i supervisió
del govern, presenta la proposta d’acord i la sotmet a debat:

Es procedeix a la votació:
S’aprova per UNANIMITAT dels grups municipals, amb el total dels 11 VOTS
FAVORABLES:
Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA (6)
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig
Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA (2)
- Josefina Mascaró Bujaldón
- M. Antònia Pajuelo Moreno

Regidor de PSC-UNITS, CP (1)
- Joan López Ferrer
Regidora NO ADSCRITA (1)
- Marta Mestre Urpí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
4.0.- QÜESTIONS SOBREVINGUDES
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Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA (1)
- M. Carme Villanueva Pin

En primer lloc es vota la urgència de la proposta d’acord, prèviament a la seva
incorporació a l’ordre del dia, amb el següent resultat:
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S’aprova la urgència per la MAJORIA dels grups municipals, amb 10 VOTS A FAVOR i 1
ABSTENCIÓ:
Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig
Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR
- Josefina Mascaró Bujaldón
- M. Antònia Pajuelo Moreno
Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR
- M. Carme Villanueva Pin
Regidor de PSC-UNITS, CP : 1 ABSTENCIÓ
- Joan López Ferrer
Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR
- Marta Mestre Urpí

Es passa a tracatar la proposta:
4.1.- EXPEDIENT X2020001211. LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE
REPARACIÓ DE FLONJALLS DEL PAVIMENT ASFÀLTIC I SENYALITZACIÓ AL
MUNICIPI D’OLÈRDOLA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
Antecedents de fet

2. El municipi disposa d’una extensa xarxa de camins municipals pavimentats que
uneixen aquests nuclis, i que serveixen per accedir a les edificacions escampades pel
territori. Així com també disposa d’una extensa xarxa de vials urbans, en els nuclis
residencials i els polígons industrials.
3. Actualment hi ha alguns trams del paviment asfàltic de la xarxa viària del municipi
que estan malmesos i per això i per millorar la seguretat d’aquests vials, es planteja la
seva reparació.
4. Així mateix, es planteja la millora de la senyalització viària d’aquests camins i vials,
principalment la senyalització horitzontal, però també es planteja alguna reparació i
millora de la senyalització vertical.
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1. El municipi d’Olèrdola té una extensió de 30,20 km² i una població de 3.868
habitants (2020). Els principals nuclis de població són Moja, Sant Pere Molanta, Sant
Miquel d’Olèrdola, Daltmar i Can Trabal. També hi ha dos polígons industrials,
diferents nuclis residencials disseminats i gran nombre de masies
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5. Les obres objecte d’aquesta licitació estan recollides en la competència municipal
descrita en els paràgraf d de l’article 25.2d i g) de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del règim local (LRBRL), que fa referència a la infraestructura viaria i a la
mobilitat del municipi. La referida competència té caràcter obligatori, d’acord amb allò
que disposa l’article 26.1 del mateix text normatiu.
6. La Memòria valorada de les obres de reparació dels flonjalls i senyalització del
terme municipal d’Olèrdola, ha estat redactada per Most Enginyers SL i subscrita per
l’enginyer de camins, canals i ports, Lluís Acero Sistach, aprovada per la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió de 10 d’agost de 2020.
7. En data 15 d’octubre de 2020, l’arquitecta municipal emet informe sobre la
necessitat de procedir a la licitació per les obres de reparació de flonjalls del paviment
asfàltic i senyalització, al municipi d’Olèrdola, d’acord amb la memòria valorada
redactada per Most Enginyers SL, aprovada per l’Ajuntament d’Olèrdola i amb les
condicions establertes al seu informe.
8. L’informe de Secretaria-Intervenció número 304/2020 és favorable a la tramitació
d’aquest expedient contractació per la realització de les obres de reparació de flonjalls
del paviment asfàltic i senyalització, al municipi d’Olèrdola, mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació ordinària.
Fonaments de dret
1. Els articles 13 i 231 a 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del

Sector Públic, pel que 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, regulen el contracte d’obres.

3. L’Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple municipal, en virtut de
la Disposició Addicional Segona de l’esmentada Llei 9/2017, en relació a les
competències en matèria de contractació en les entitats locals, tenint en compte
que el valor estimat del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost. No obstant això, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de
Govern Local, en virtut de l’acord del Ple municipal, celebrat en sessió ordinària de
12 de juliol de 2019, de creació de la Junta de Govern Local, publicat al BOP de 1
d’agost de 2019. Però per raons d’urgència, tenint en compte que la competència
originària la té el Ple, es procedeix a l’avocació de la competència d’acord amb el
que preveu l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
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2. El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat, segons el
previst per l’article 159 de l’esmentada Llei, ja que el seu valor estimat és inferior a
2.000.000 d’euros.

Primer.- Avocar la competència per a l’adopció de l’acord de licitació de les obres de
reparació de flonjalls del paviment asfàltic i senyalització al municipi d’Olèrdola,
mitjançant procediment obert simplificat.
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Segon: Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, i obertura del procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives
particulars, per les obres de reparació de flonjalls del paviment asfàltic i senyalització
al municipi d’Olèrdola, el qual s’adjunta com a Annex de la present proposta.
Tercer: Convocar la licitació pel procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb un
pressupost base de licitació, 21% d’IVA inclòs, que es fixa en la quantitat de
622.495,38euros, que es desglossa per lots de la següent manera:
Pressupost

SENSE IVA

21% IVA

TOTAL AMB IVA

LOT 1: Reparació de
ferms
LOT 2: Senyalització

444.809,59€

93.410,01€

538.219,60€

69.649,40€

14.626,37€

84.275,78€

Respecte a aquest import, s’haurà de tenir en compte el 2,4% per possibles
increments per amidaments i preus contradictoris, que implicaria un augment de
14.939,89€, de manera que la quantia total a tenir en compte seria de 637.435,27€.
Quart: Aprovar l’ autorització de la despesa pels imports de 637.435,27€ (21% d’IVA i
2,4% de modificacions incloses), a càrrec de l’aplicació pressupostària 1532-61905.
N. Operació

Fase

Projecte

Aplicació

Import

Text lliure

220200009218

A

X2020001211_LICITACIO
CONTRACTE
REPARACIO FLONJALLS LOT 1

A

84.275,78

X2020001211_LICITACIO
CONTRACTE
REPARACIO FLONJALLS LOT 2

220200009231

A

2020
1532
61905
2020
1532
61905
2020
1532
61905

538.219,60

220200009219

2020 2
INVER
19 1
2020 2
INVER
19 1
2020 2
INVER
19 1

14.939,89

X2020001211_POSSIBLES
MODIFICACIONS 2,4%

Cinquè: La licitació s’anunciarà al perfil de contractant (www.olerdola.cat) per a què
durant el termini de vint dies naturals es puguin presentar les proposicions pertinents.
ANNEX
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE FLONJALLS DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC I SENYALITZACIÓ AL MUNICIPI D’OLÈRDOLA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (EXPEDIENT X2020001211).
ÍNDEX
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637.435,27

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
1.1) Definició de l’objecte del contracte.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.
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1.3) Pressupost base de licitació.
1.4) Existència de crèdit.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.
1.6) Valor estimat.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
1.8) Perfil de contractant.
1.9) Presentació de proposicions.
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera
i
professional o tècnica i altres requeriments.
1.11) Criteris d’adjudicació.
1.12) Criteris de desempat.
1.13) Termini per a l’adjudicació.
1.14) Variants.
1.15) Ofertes anormalment baixes.
1.16) Garantia provisional.
1.17) Garantia definitiva.
1.18) Presentació de documentació.
1.19) Formalització del contracte.

2.6) Penalitats.
2.7) Causes de resolució.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte.
2.9) Termini de garantia del contracte.
2.10) Cessió.
2.11) Subcontractació.
2.12) Confidencialitat de la informació.
2.13) Règim jurídic de la contractació.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.
2.16) Assegurances.
2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte.
2.18) Responsable del contracte.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal.
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2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
2.1) Drets i obligacions de les parts.
2.2) Condicions especials d’execució.
2.3) Modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament.
2.5) revisió de preus.

3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista.
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra.
3.3) Pla de seguretat i salut.
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres.
3.5) Legalització de les instal·lacions.
3.6) Permisos i llicències.
3.7) Gestió dels residus.
3.8) Senyalització de les obres.
Annex 1 Model de declaració responsable
Annex 2 Model de proposta econòmica
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació per la realització de les obres de reparació
de flonjalls del paviment asfàltic i senyalització, al municipi d’Olèrdola.
En el cas del present contracte, la naturalesa de les obres que s’han de realitzar són
de dos tipus diferents: per una banda, es tracta de realitzar obres de reparació del
paviment asfàltic; i per altra banda, obres de millora de la senyalització viària, tant
horitzontal com a vertical.
Per tant, els lots en què es divideix la contractació són els següents:
LOT 1: Reparació de ferms
LOT 2: Senyalització
El Codi CPV que correspon és el següent:
carreteres

45233142-6 Treballs de reparació de

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, la divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat total de
622.495,38 euros (SIS-CENTS VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC
EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS), IVA inclòs.

Pressupost IVA exclòs
514.458,99€

21% IVA
108.036,39€

El desglossament per lots és el següent:
Pressupost
LOT 1: Reparació de
ferms
LOT 2: Senyalització

SENSE IVA
444.809,59€

21% IVA
93.410,01€

TOTAL AMB IVA
538.219,60€

69.649,40€

14.626,37€

84.275,78€

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
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L’IVA que correspon aplicar és del 21%
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible,
no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes
previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
En la memòria de les obres, redactada per Most Enginyers SL, es desglossa els
costos directes i indirectes de les partides, així com el cost de la ma d’obra de
cadascuna d’elles.
1.4) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació 637.435,27 euros, IVA i 2,4%
possibles increments amidaments incloses, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1532 61905 (Asfaltat) del vigent pressupost de l’Ajuntament
d’Olèrdola.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
El termini total d’execució de les obres del LOT 1, reparació, serà de 3 (TRES)
mesos, des de la signatura de l’acta de replanteig de les obres d’aquest lot.
El termini d’execució de les obres del LOT 2, senyalització, serà de 2 (DOS)
mesos des de la signatura de l’acta de replanteig d’aquest lot. No obstant això,
aquest termini pot estar afectat pel de l’execució del LOT1 en aquelles partides de
senyalització que s’hagin de fer posteriorment al de la realització d’obres de
reparació de l’asfalt. En aquest cas, el termini d’execució de les obres del LOT 2
no podrà superar el termini d’un mes des de l’acta de recepció del LOT 1.
Quant a la pròrroga:
El contracte no serà prorrogable.

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 526.806,01 euros (CINC-CENTS VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS SIS
EUROS I UN CÈNTIM) , IVA exclòs.
Aquest valor es divideix en els dos lots de la manera següent:
LOT 1: Reparació de ferms
El valor estimat del lot 1 del contracte és de 455.485,02 € (QUATRE-CENTS
CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS
CÈNTIMS), IVA exclòs.
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1.6) Valor estimat

Aquest valor es desglossa de la manera següent (IVA exclòs)
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upost total de l’obra:
icacions amidaments i preus contradictoris (2,4%):

Press
444.809,59 €
Modif
10.675,43 €

LOT 2: Senyalització
El valor estimat del lot 2 del contracte és de 71.320,99 € (SETANTA-UN MIL TRESCENTS VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS), IVA exclòs.
Aquest valor es desglossa de la manera següent (IVA exclòs)
upost total de l’obra:
icacions amidaments i preus contradictoris (2,4%):

Press
69.649,40 €
Modif
1.671,59 €

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants
de la LCSP.
1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al
Perfil de contractant a través de l’adreça següent:

Consultes durant la licitació:
Durant el termini de presentació d’ofertes, els licitadors podran formular consultes
sobre la licitació a través del perfil de contractant. Les respostes a les consultes
efectuades seran publicades en l’esmentada plataforma i tindran caràcter vinculant per
tal de garantir la igualtat i la concurrència en el procés de licitació.
Durant el termini d’exposició pública, es recomana que es formulin les consultes tan
aviat com sigui possible, abans de la data de finalització del termini de presentació
d’ofertes. Les preguntes efectuades en les darreres 72 hores de l’esmentat termini,
podran no ser contestades si no hi ha temps material per detectar la consulta i poder
redactar la resposta.
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=7839926

1.9) Presentació de proposicions
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Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant indicat en la
clàusula 1.8 del present plec.
El termini de presentació de proposicions serà de 20 dies naturals comptats a partir
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
Per participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al Registre oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre de Licitadors de
la Generalitat de Catalunya.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en l’apartat “Com
presentar una oferta” inclòs dins la licitació corresponent publicada en el perfil de
contractant.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres, en els termes següents:
SOBRE A
Contindrà la documentació administrativa i la tècnica relativa als criteris d’adjudicació
que depenguin d’un judici de valor següent:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex 1
al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor.
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la
proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE B
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De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula
1.18) del present Plec.

Contindrà la proposició econòmica relativa als criteris avaluables de forma
automàtica, d’acord amb el model que consta com a annex 2 al PCAP.
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1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que a
continuació es determinen.
El contractista haurà de mantenir la solvència tècnica i econòmica durant l’execució del
contracte, cosa que haurà d’acreditar quan sigui requerit per l’Ajuntament. La pèrdua
de la solvència exigida és causa de resolució del contracte.
En el cas de presentar-se en Unió Temporal d’Empresaris (UTE) totes les empreses
que en formen part han d’acreditar la seva solvència.
El licitador haurà de complir les condicions següents:
a) Classificació empresarial:
LOT 1: Reparació de ferms
-

Grup G Vials i pistes, subgrup 4, categoria 4 (entre 840.000 i 2.400.000€)

LOT 2: Senyalització
-

Grup G Vials i pistes, subgrup 5, categoria 3 (entre 360.000 i 840.000 €)

S’haurà d’aportar el certificat de la classificació vigent.
Disposar de la solvència següent:
b) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix cadascun dels lots del
contracte en el que es liciti, referit al millor exercici dins dels tres últims, per import
igual o superior al pressupost de licitació anual (pressupost actuació/termini
execució obres x 12 mesos).
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera
s’efectuarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dipositats en el Registre
Mercantil i declaració de l’empresari indicant volum de negocis.
Si, per una raó justificada, l’empresa no està en condicions de presentar les
referències sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar l’acreditació de la
solvència econòmica financera per qualsevol altre mitjà que consideri apropiat dels
previstos en l’article 87 de la LCSP.
c) Solvència professional o tècnica:
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-

Realització d’almenys 3 obres similars executades en el curs dels últims 5 anys
amb un import mínim de 450.000 € (IVA exclòs) en el cas del LOT 1, i d’un import
mínim de 70.000 € (IVA exclòs) en el cas del LOT 2.
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En el cas d’empreses de nova creació, és a dir, que tingui una antiguitat inferior a
5 anys, aquest requisit no li serà d’aplicació. En aquest cas, caldrà aportar una
declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es
disposa per a l’execució de les obres, adjuntant la documentació acreditativa
pertinent per justificar que és suficient per a la realització de les obres concretes
del lot o lots pels quals es liciti.
-

Personal tècnic:
o LOT 1: un cap d’obra amb la categoria professional mínima d’arquitecte
tècnic o enginyer tècnic, i un encarregat d’obra amb un mínim de 3 anys
d’experiència en aquest tipus d’obres.
o LOT 2: un encarregat d’obra amb un mínim de 3 anys d’experiència en
aquest tipus d’obres.

La documentació requerida per acreditar la solvència és:
a) Certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat emès per aquest, o a falta d’aquest certificat, mitjançant la declaració de
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització
de la prestació Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de
les obres i precisaran si es van realitzar segons les normes per les quals es regeix
la professió i es van dur a bon terme.
b) Títols acadèmics i professionals del cap d’obra i currículum de l’encarregat.
1.11) Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
1. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (75 %)

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 65 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 65* (L-Oi)/(L-OMA)
L= import de licitació
Oi= import ofert
OMA= oferta més avantatjosa
Es declararan excloses les ofertes que superin el pressupost de licitació.
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1.1. Oferta econòmica. Fins a 65 punts

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 97 de 127

SIGNATURES

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

1.2. Ampliació del termini de garantia. Fins a 10 punts
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules
administratives particulars.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el termini de garantia.
Es valorarà assignant la major puntuació possible, 10 punts a la proposta que ofereixi
la major ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (X MAX). Es
determinarà la puntuació de les propostes restants d’acord amb la seva proporció
respecte la proposta major, aplicant la fórmula següent
XMAX = 10
PUNTUACIÓ = 10 * (Xi / XMAX)
Aquests criteris s’aplicaran per cadascun dels dos lots.

2. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (25 %)
LOT 1: REPARACIÓ DE FERMS

1. Programa de treball i termini justificat: que contempli la construcció de les obres
assegurant la seva execució en els terminis totals i parcials, amb descripció de les
previsions de temps i obra executada en un diagrama de barres valorat
mensualment, que contemplarà com a mínim les obres elementals en què està
desglossat el pressupost.
2. Coneixement de l’obra: descripció dels procediments generals i singulars de l’obra,
així com de les gestions més significatives segons els criteris d’avaluació descrits a
continuació.
3. Estudi d’actuació i anàlisi d’interferències: en el funcionament del sector
d’influència de l’obra, de conformitat amb els criteris d’avaluació assenyalats a
continuació.
4. Sistema de gestió ambiental: integrat en l’execució d’aquesta obra amb control
d’impactes a les seves activitats, productes i serveis sobre el medi ambient, de
conformitat amb els criteris assenyalats per a l’avaluació de la memòria.
5. Reutilització de materials reciclables.
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Es presentarà una memòria tècnica, que inclogui tots o alguns dels punts següents. La
memòria serà clara, estructurada i només ha de contenir els documents que es demanen.
Com a màxim, tindrà 10 fulls a doble cara DINA4, format arial 12. Tots els fulls de la
documentació a incloure en el sobre núm. 2 hauran d’estar signats pel licitador.
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CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA
Es descartaran les memòries que no arribin a una valoració mínima de 12 punts. La
manca de presentació de la memòria implicarà l’atorgament de zero punts al licitador.
El licitador, que presenti una memòria que no segueixi les pautes i els punts concretats
en els punts anteriors, implicarà l’atorgament de zero punts.
La puntuació màxima de 25 punts es distribuirà en funció dels apartats i criteris següents:
a) PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI JUSTIFICAT (Fins a 5 punts):
Es puntuarà el contingut i grau del detall del programa de treball proposat pels
licitadors. S’hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de
modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries.
Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es
desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra
cregui necessàries. Les duracions de cadascuna de les activitats definides en el
Pla d’Obres del projecte no podran ser mai superades, tan sols reduïdes, amb
expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una
de les activitats.
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a
origen, en valors d’execució material.
No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de
Projecte.
b) CONEIXEMENT DE L’OBRA (Fins a 5 punts):

c) PER L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI D’ACTUACIÓ I ANÀLISI DE LES
INTERFERÈNCIES EN EL FUNCIONAMENT DEL SECTOR D’INFLUÈNCIA DE
L’OBRA (Fins a 5 punts):
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols i
fotografies si s’escau) on s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions
concretes proposats pel licitador, per tal de fer possible comptabilitzar l’execució de
les obres amb els vianants i el trànsit (fases de les activitats que composen l’obra,
zones proposades per acopi de materials, instal·lació de maquinària i tancats,
horaris i jornades de treballs programats, relació amb els veïns afectats,
coordinació amb les empreses de subministrament...), així com qualsevol altre
aspecte, que consideri rellevant per tal d’interferir el mínim possible en el normal
desenvolupament de l’activitat del sector d’influència de l’obra en qüestió.
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L’oferent haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu
judici, de quin és el plantejament de procediment general de l’obra, així com dels
procediments singulars que es puguin presentar. També caldrà descriure els
aspectes i gestions més importants o problemàtics de l’actuació global i la seva
incidència en l’execució de l’obra. També inclourà una breu descripció de les
mesures i/o gestions que portarà a terme per resoldre els aspectes i de les
gestions més importants identificats en el paràgraf anterior. Per fer més entenedor
l’informe, es podrà completar amb fotografies i plànols de l’emplaçament.
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d) PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (Fins
a 5 punts):
1) Interferències amb el medi ambient: Es valoraran mesures específiques de
reducció d’impacte ambiental de l’obra, tant pel que fa als aspectes constructius
(reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, etc.).
2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra.
e) REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (Fins a 5 punts):
1) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables
d’acord amb allò previst a la normativa vigent.
2) Pla de gestió de residus de construcció generats a l’obra.
LOT 2: SENYALITZACIÓ
Es presentarà una memòria tècnica, que inclogui tots o alguns dels punts següents. La
memòria serà clara, estructurada i només ha de contenir els documents que es demanen.
Com a màxim, tindrà 10 fulls a doble cara DINA4, format arial 12. Tots els fulls de la
documentació a incloure en el sobre núm. 2 hauran d’estar signats pel licitador.
1. Programa de treball i termini justificat: que contempli la construcció de les obres
assegurant la seva execució en els terminis totals i parcials, amb descripció de les
previsions de temps i obra executada en un diagrama de barres valorat
mensualment, que contemplarà com a mínim les obres elementals en què està
desglossat el pressupost.
2. Coneixement de l’obra: descripció dels procediments generals i singulars de l’obra,
així com de les gestions més significatives segons els criteris d’avaluació descrits a
continuació.
3. Estudi d’actuació i anàlisi d’interferències: en el funcionament del sector
d’influència de l’obra, de conformitat amb els criteris d’avaluació assenyalats a
continuació.
CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA

El licitador, que presenti una memòria que no segueixi les pautes i els punts concretats
en els punts anteriors, implicarà l’atorgament de zero punts.
La puntuació màxima de 25 punts es distribuirà en funció dels apartats i criteris següents:
a) PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI JUSTIFICAT (Fins a 5 punts):
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Es descartaran les memòries que no arribin a una valoració mínima de 12 punts. La
manca de presentació de la memòria implicarà l’atorgament de zero punts al licitador.
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Es puntuarà el contingut i grau del detall del programa de treball proposat pels
licitadors. S’hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de
modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries.
Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es
desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra
cregui necessàries. Les duracions de cadascuna de les activitats definides en el
Pla d’Obres del projecte no podran ser mai superades, tan sols reduïdes, amb
expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una
de les activitats.
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a
origen, en valors d’execució material.
No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de
Projecte.
b) CONEIXEMENT DE L’OBRA (Fins a 10 punts):
L’oferent haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu
judici, de quin és el plantejament de procediment general de l’obra, així com dels
procediments singulars que es puguin presentar. També caldrà descriure els
aspectes i gestions més importants o problemàtics de l’actuació global i la seva
incidència en l’execució de l’obra. També inclourà una breu descripció de les
mesures i/o gestions que portarà a terme per resoldre els aspectes i de les
gestions més importants identificats en el paràgraf anterior. Per fer més entenedor
l’informe, es podrà completar amb fotografies i plànols de l’emplaçament.

Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols i
fotografies si s’escau) on s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions
concretes proposats pel licitador, per tal de fer possible comptabilitzar l’execució de
les obres amb els vianants i el trànsit (fases de les activitats que composen l’obra,
zones proposades per acopi de materials, instal·lació de maquinària i tancats,
horaris i jornades de treballs programats, relació amb els veïns afectats,
coordinació amb les empreses de subministrament...), així com qualsevol altre
aspecte, que consideri rellevant per tal d’interferir el mínim possible en el normal
desenvolupament de l’activitat del sector d’influència de l’obra en qüestió.
CONDICIÓ GENERAL: per a què les millores es tinguin en compte, cal especificar que
totes les millores i propostes de l’ofertant no tindran un cost addicional per l’obra.
En tot cas, l’Ajuntament d’Olèrdola es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
1.12) Criteris de desempat
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c) PER L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI D’ACTUACIÓ I ANÀLISI DE LES
INTERFERÈNCIES EN EL FUNCIONAMENT DEL SECTOR D’INFLUÈNCIA DE
L’OBRA (Fins a 10 punts):
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En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a
la Llei.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Ofertes anormalment baixes
Es consideraran ofertes desproporcionades o anormalment baixes les que es trobin en
els següents supòsits:

El criteri d’oferta anormalment baixa s’aplicarà en el criteris de valoració econòmica
per a cadascun dels lots.
.
1.16) Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment
obert simplificat.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
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1. Quan hi hagi un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
2. Quan hi hagin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals
a l’altra oferta.
3. Quan hi hagi tres licitadors, les que siguin inferiors a més de 10 unitats percentuals
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a aquesta mitja. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan hi hagi quatre o més licitadors, les que siguin inferiors a més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors en més de 10 unitats percentuals a
aquesta mitja, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les ofertes és inferior
a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
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En cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció
d’anormalitat, l’òrgan de contractació podrà exigir una garantia complementària, a més
de la garantia definitiva, pel que la garantia total pot arribar a un 10% del preu final
ofert, d’acord amb l’article 107.2 LCSP.
1.18) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7
dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:



Acreditar la constitució de la garantia definitiva,



Presentar els documents següents:
a)

La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 1.10 del present
Plec i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans
externs.

b)

La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la
declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible.

c)

En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament
de dades personals segons la clàusula 2.19) del present plec, el proposat
adjudicatari haurà de presentar: declaració signada pel legal representant de
l’empresa indicant on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els
serveis associats a aquests i estarà obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol
canvi en relació amb la declaració esmentada. Aquesta obligació es considera
una condició essencial.

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat
Autònoma, el licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la
documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l’Administració si
aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats
a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
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En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament d’Olèrdola, als principis ètics i a les regles de conducta
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
 Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors, en els termes de l’article 217
LCSP.
-
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Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment
de licitació.

Les empreses contractistes són responsables de la qualitat tècnica de les
prestacions i subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que
es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
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-

Les empreses contractistes executen el contracte al seu risc i ventura i estan
obligades a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com
a conseqüència de les operacions que requereixin l’execució del contracte, excepte
en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració.

-

L’Administració municipal mitjançant el responsable del contracte té la facultat
d’inspeccionar la realització de les prestacions objecte del present contracte sent
obligació del contractista facilitar qualsevol visita d’inspecció a realitzar pel
responsable del contracte.

- L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se
càrrec de les despeses del lliurament i el transport del béns que calgui subministrar al
lloc convingut, així com les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats
d’obres i dels informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa
ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques, i de
qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.
- L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els
límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata
reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

- El contractista haurà de portar el Llibre d’Ordres correctament diligenciat i
complimentat, en el qual la direcció d’obra ha de ressenyar els acords, les ordres que
es dictin i els fets dels quals es vulgui deixar constància. Les incidències de tota
mena que es produeixin en el seu decurs i que per la seva naturalesa no siguin
formulades en el Llibre d’Ordres, es podran recollir en el Llibre d’Incidències de
l’Obra pel control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, segons determina l’art. 13
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, modificat per la Disposició Final Tercera del RD
1109/2007, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació
en el sector de la construcció. El llibre d’incidències restarà en poder del Coordinador
de Seguretat i Salut en els obres, encara que mentre es mantingui en l’obra, el
contractista en tingui la custòdia.
- El contractista preferentment emprarà la llengua catalana en les seves relacions
escrites amb l’Ajuntament. També s’ha d’utilitzar almenys el català en la
senyalització, rètols, materials i impresos relacionats amb el servei contractat.
2.2) Condicions especials d’execució
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- El delegat d’obra o bé el seu ajudant, prèvia comunicació a la Direcció Facultativa,
designat per part de l’empresa adjudicatària haurà d’assistir a les reunions que
l’Ajuntament celebri per fer el seguiment de les obres que es realitzen. El dia, hora i
lloc de celebració de les esmentades reunions serà determinat per la Direcció
Facultativa en la notificació que via correu electrònic es faci a l’encarregat de l’obra.

Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment
per part de les empreses contractistes dels dos lots, són les següents:
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Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte mediambiental que
l’execució de l’obra pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus,
manteniment de la maquinària, control de l’emissió de pols, control impacte
acústic...



Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte que les
possibles condicions laborals pactades individualment siguin més beneficioses
pels treballadors.

El seu incompliment serà considerat falta greu.
2.3) Modificació del contracte
El plec de condicions administratives particulars no preveurà modificacions del
contracte.
No obstant això, seran obligatòries per al contractista, les modificacions del contracte
d’obres que s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 206 de la Llei de
contractes. En cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el
contractista no té dret a reclamar cap indemnització.
Per altra banda, no tindran la consideració de modificacions:

Aquests nous preus, poden ser motivats per petites desviacions respecte a la
memòria tècnica (que no s’ajustin exactament a la realitat física de l’obra), o bé la
substitució d’algun element de pavimentació o senyalització per un altre de similars
característiques a les descrites en el projecte, quan per problemes de
subministrament, fabricació o d’altres puguin suposar l’incompliment del termini
d’execució de l’obra o bé perquè els nous elements proposats millorin les
condicions estructurals, funcionals i de manteniment respecte als previstos al
projecte.
Les modificacions proposades pel contractista, hauran de disposar del vistiplau de
la direcció facultativa i hauran de ser aprovades per l’òrgan de contractació, abans
de dur-se a terme.

ACTS0006

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

1. L’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en
global no representin un increment de la despesa superior al 2,4 per cent del preu
del contracte inicial, per qualsevol dels dos lots. Aquest excés de mesuraments
s’ha de recollir en la certificació final de l’obra.
2. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts
en la LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu
conjunt excedeixi el 2,4 per cent del pressupost primitiu de cadascun dels seus
lots.
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Quan la modificació prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes
posteriorment i definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de
comunicar a la Intervenció de l’Administració corresponent, amb una antelació
mínima de cinc dies, perquè, si ho considera oportú, pugui acudir a l’acte esmentat
en les seves funcions de comprovació material de la inversió, i això, sense
perjudici, una vegada acabades les obres, d’efectuar la recepció.
2.4) Règim de pagament
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps.
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al
que corresponguin.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i
les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui
exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament d’Olèrdola és el
servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya, eFACT. Es pot
accedir a la plataforma des de l’enllaç següent: http://www.olerdola.cat/serveismunicipals/serveis-economics-empresa-i-ocupacio/facturacio-electronica
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
 Oficina comptable:........ L01081458 Ajuntament d’Olèrdola
 Òrgan gestor:................ L01081458 Ajuntament d’Olèrdola
 Unitat tramitadora:..........L01081458 Ajuntament d’Olèrdola
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Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament
d’Olèrdola, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències
en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la
contractació: Intervenció Municipal.

Un cop rebudes les corresponents factures, seran revisades i conformades pels
serveis tècnics. En cas de disconformitat, es retornaran al contractista les factures
presentades, atorgant-li un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del dia
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següent al de la recepció, als efectes d’efectuar esmenes o presentar nova factura
amb les rectificacions corresponents.
2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
Cas que l’Ajuntament d’Olèrdola opti per la no resolució del contracte i considerant les
característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir
els contractistes i que seran objecte de valoració, s’estableixen les següents penalitats:

b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions
tècniques, quan no constitueixin falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP,
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions
tècniques, quan no constitueixin falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus
o molt greus.
Penalitats:
ACTS0006
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a) Faltes molt greus
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de
clàusules administratives particulars (PCAP).
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions
tècniques, quan produeixin un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del
contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en
les prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes
són les següents:
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Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb
la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti.

De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot
superar el 50% del preu del contracte.
En el cas de la infracció de les condicions de subcontractació previstes en el present
Plec, es podrà imposar al contractista una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import
del subcontracte.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
2.7) Causes de resolució
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Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

La no presentació, per part del contractista, del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball dins del termini establert en la clàusula 3.3) del present Plec; així com la no
realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin
avinents dins del termini que estableix la mateixa clàusula.

-

L’incompliment de les condicions establertes per a la subcontractació, així com la
falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista.

-

L’incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i
de prevenció de riscos laborals.

-

La pèrdua de la solvència exigida.
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2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
2.9) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada, de conformitat amb l’establert a l’article 243.3
LCSP.
Conclòs el termini de garantia, el servei promotor emetrà un informe i, si l’empresari
està exempt de responsabilitat, s’iniciarà el tràmit per al retorn de la garantia.
2.10) Cessió
No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d’acord amb la justificació que
figura a l’expedient.
2.11) Subcontractació

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’Ajuntament després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la
intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la
part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els
representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per
executar-la, fent referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no
està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
ACTS0006
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El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, fins a
un màxim del 60% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els
requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 110 de 127

SIGNATURES

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte,
les conseqüències següents:
a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte.
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 LCSP.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front
a l’Ajuntament, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a incloses en
aquest plec. El coneixement que l’Ajuntament tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Ajuntament
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en
l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

L’Ajuntament pot comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
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El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
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D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, per la Memòria valorada de les obres de reparació de
flonjalls i senyalització, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, mitjançant 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, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules
Administratives Generals de l’Ajuntament d’Olèrdola publicat en el BOPB de 25 d’abril
de 2014 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de
normativa legal aplicable.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu
electrònica:
https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=814580001&codiDeparta
ment=814580001
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.
ACTS0006
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El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
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2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió
Europea, i en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
Les empreses contractistes de cadascun dels lots assumeixen el compromís de
subscriure una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura de riscos de
l’activitat objecte del contracte amb un import mínim de 600.000 € per sinistre i per
300.000 € per víctima, i amb vigència durant tota la duració del contracte.
2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és la xarxa viària del
terme municipal d’Olèrdola.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a
l’arquitecta municipal.
La responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

L’Administració municipal mitjançant el responsable del contracte té la facultat
d’inspeccionar la realització de les prestacions objecte del present contracte sent
obligació del contractista facilitar qualsevol visita d’inspecció a realitzar pel
responsable del contracte.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels
drets digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa al
contractista i al seu personal:
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.
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Responsable del tractament: Ajuntament d’Olèrdola (Av. Catalunya, 12,
08734 Olèrdola). Dades de contacte per a consultes, queixes, exercici de drets
i comentaris relacionats amb la protecció de dades: olerdola@olerdola.cat



Finalitat del tractament: Gestió i tramitació dels contractes del sector públic
dels òrgans i unitats administratives de l’Ajuntament d’Olèrdola.



Temps de conservació: Les dades seran conservades durant el temps previst
a la normativa de contractació pública i d’arxiu històric.



Legitimació del tractament: Compliment d’obligacions contractuals.



Destinataris de cessions o transferències: Les dades identificatives de qui
subscrigui el contracte poden ser publicades a la Plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil
de contractant de l’Ajuntament. No s’han previst altres cessions més enllà de
les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de dades
de les dades subministrades.



Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al
seu tractament a través de la Seu electrònica:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/2
4891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=791
o presencialment a les oficines de l’ajuntament.

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir
accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de
finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de
seguretat a l’Ajuntament.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el
contractista i l’Ajuntament establiran per escrit les obligacions de les parts per donar
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
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Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de
control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES
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3.1) Delegació i personal d’obra del contractista
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec
General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en estar en
possessió de titulació universitària que l’acrediti com a enginyer tècnic o arquitecte
tècnic.
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes
característiques.
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de
qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat. Les despeses que
s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú per cent (1%) de l’import del
tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual
d’obres o de la certificació final.
3.3) Pla de seguretat i salut
Per cada lot, el contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i
en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix,
durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta
matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament.
El contractista l’haurà de presentar telemàticament, en el moment de la signatura del
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic
competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del servei promotor de les obres, i
elevat pel Cap de servei a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils
realitzi les esmenes que se li indiquin.
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En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que
consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del
contracte a què es refereix el present Plec.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
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Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció
facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi
notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de
comprovació del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament signaran una acta d’inici de les
obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta
notificació.
3.5) Legalització de les instal·lacions
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per
formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa
implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.
3.6) Permisos i llicències
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que
generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los al gestor de
residus autoritzat que li indiqui l’Ajuntament, assumint, si escau, els costos de gestió,
inclòs l’import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no
sigui retornat, i les despeses derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat
amb el que disposa la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
3.8) Senyalització de les obres
El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les
normes sobre seguretat i salut. En cas que l’actuació sigui objecte de subvenció per part
de la Diputació de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya, s’haurà d’instal·lar un
cartell informatiu a tal efecte, seguint les instruccions donades per l’Ajuntament.
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3.7) Gestió dels residus
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ANNEX 1 AL PCAP APLICABLE AL CONTRACTE DE LES OBRES DE
REPARACIÓ DE FLONJALLS DEL PAVIMENT ASFÀLTIC I SENYALITZACIÓ AL
MUNICIPI D’OLÈRDOLA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
(EXPEDIENT X2020001211).
Model de declaració responsable
A INSERIR EN EL SOBRE A
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ...............), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i
lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu:
 Gran empresa.
 Mitjana, petita o microempresa.
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la
clàusula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals / materials descrits a la dita clàusula.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per
escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats
per a utilitzar-los en l’execució del contracte.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual
amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents
per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites
activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexuals.
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- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han
experimentat cap variació.

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
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derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
- Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de
dades personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, s’ha d’indicar la següent informació:
No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests.
Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.
En el cas de subcontractació, indicar el nom o
perfil empresarial del subcontractista que
s’haurà de definir per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ
 NO
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- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecta a l’IVA.
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecta a l’IAE.
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun,
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris)
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 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
DNI*
Correu
Mòbil
autoritzada/es*
electrònic
professional
professional*

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament d’Olèrdola per tal de fer
la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament pugui facilitar-les al
servei e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a
què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP.
(Data i signatura)."
ANNEX 2 AL PCAP APLICABLE AL CONTRACTE DE LES OBRES DE
REPARACIÓ DE FLONJALLS DEL PAVIMENT ASFÀLTIC I SENYALITZACIÓ AL
MUNICIPI D’OLÈRDOLA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
(EXPEDIENT X2020001211).

A INSERIR EN EL SOBRE B (per a cada lot)
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, i telèfon núm.
.......................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació
relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau), es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la Memòria
valorada de les obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de
……….……………….. euros, IVA exclòs, segons el desglossament següent:
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
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Model de proposta econòmica

(EN FUNCIÓ DEL LOT)
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LOT 1
LOT 1: Reparació de
ferms

Preu licitació
IVA exclòs

OFERTA DE LICITADOR
Preu
Tipus
ofertat
% IVA
IVA
exclòs

LOT 2: Senyalització

Total preu
ofertat IVA
inclòs

444.809,59€

Ampliació del termini de garantia

LOT 2

Import
IVA

Preu
licitació
IVA exclòs

.... mesos

OFERTA DE LICITADOR
Preu
Tipus
ofertat
% IVA
IVA
exclòs

Import
IVA

Total preu
ofertat IVA
inclòs

69.649,40€

Ampliació del termini de garantia

.... mesos

(Data i signatura)."

El Sr. Lucas Ramírez Búrdalo, alcalde president, presenta la proposta i la sotmet a debat:

Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig
Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS EN CONTRA
- Josefina Mascaró Bujaldón
- M. Antònia Pajuelo Moreno
Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT EN CONTRA
- M. Carme Villanueva Pin
Regidor de PSC-UNITS, CP : 1 ABSTENCIÓ
- Joan López Ferrer
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S’aprova per la MAJORIA dels grups municipals, amb 6 VOTS A FAVOR, 3 VOTS EN
CONTRA i 2 ABSTENCIONS:

Regidora NO ADSCRITA: 1 ABSTENCIÓ
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Marta Mestre Urpí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
- PART DE CONTROL 5.0.- DACIONS A COMPTE
5.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE LA DARRERA
SESSIÓ PLENÀRIA: DES DEL 470 FINS EL 592/2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
6.0.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
6.1.- EXPEDIENT X2020001230. MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL
TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ERC
D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA”, “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA” I
LA SRA. MARTA MESTRE URPÍ, COM A REGIDORA NO ADSCRITA.

Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Les regidores i regidors del consistori de l’Ajuntament d’Olèrdola, MANIFESTEM QUE:

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els
principis bàsics d’aquest ordre social.

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes
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L’Ajuntament d’Olèrdola rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra,
escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i
després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt
de la democràcia.

les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests
Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les
maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la
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nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per
part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que
ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i
que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que,
els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política
contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i
també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord
amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per
defensar, de forma legítima, la República Catalana.

4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni

garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i
que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci
política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.

president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència
totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de
diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central.
Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit
dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del
nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret
d’autodeterminació.

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres

representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes
i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos
la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un
projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució
injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests
moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Fina Mascaró Bujaldón, regidora portaveu del grup municipal ERC d’Olèrdola,
presenta la moció i l’alcalde la sotmet a debat:

Es procedeix a la votació de la moció:
ACTS0006

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

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem

S’aprova per la MAJORIA dels grups municipals, amb 10 VOTS A FAVOR i 1
ABSTENCIÓ:
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Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig
Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR
- Josefina Mascaró Bujaldón
- M. Antònia Pajuelo Moreno
Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR
- M. Carme Villanueva Pin
Regidor de PSC-UNITS, CP : 1 ABSTENCIÓ
- Joan López Ferrer
Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR
- Marta Mestre Urpí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
6.2. EXPEDIENT X2020001229. MOCIÓ EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL
INDUSTRIALS, D’UN PLA PER A LA RECONVERSIÓ DE LA INDÚSTRIA AUXILIAR
DE L’AUTOMÒBIL CAP AL VEHICLE ELÈCTRIC I DE L’APOSTA PER LA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL CONJUNT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS,
PRESENTADA PER “ERC D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA”, “PSCUNITS, CP” I LA SRA. MARTA MESTRE URPÍ, COM A REGIDORA NO ADSCRITA.

La pèrdua de pes i teixit industrial representa per una banda la destrucció d’un dels
eixos centrals en els que se sostenia l’economia comarcal i per l’altra l’eliminació de
llocs de treball qualificats amb la pèrdua de valor afegit i amb el drama social que
significa per les famílies afectades i tot el territori en general.
El tancament de la Robert Bosch de Castellet i la Gornal és la crònica d’una mort
anunciada d’una planta que es va instal·lar a la comarca als anys 1970, i que va
arribar a tenir una plantilla de més de 1200 persones. Ja en l’última negociació al límit,
on es van poder salvar uns centenars de llocs de treball, va fer-se sota el soroll de la
botzina. La decisió de l’empresa ara suposa el tancament total de la fàbrica aboca a
300 famílies a perdre la feina, després de nombrosos sacrificis per part de la plantilla
com la reducció del 20% del seu salari per poder mantenir els llocs de treball.
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Les decisions anunciades per part de les direccions de diverses empreses del
Penedès, que suposen la destrucció de centenars de llocs de treball, signifiquen un
escac al teixit industrial i social de la comarca i el nostre municipi.

La decisió de la Robert Bosch però no és un fet aïllat. Les notícies que
lamentablement estan fent-se realitat, posen de relleu la preocupació existent des de
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fa temps sobre la pèrdua del sector industrial i de llocs de treball de qualitat que pateix
el Penedès. Les empreses no poden tancar les fàbriques sense tenir en compte les
persones treballadores que els han proporcionat beneficis. Les empreses també tenen
una responsabilitat social que han d’exercir. No és acceptable que facin recaure la
seva responsabilitat a una plantilla que ha fet un munt de sacrificis per a poder garantir
la viabilitat de l'empresa.
Cal des de totes les administracions fer tot el necessari per evitar aquest tancament i
lluitar per tots i cadascun dels llocs de treball afectats. La necessitat de reindustrialitzar
la comarca és des de fa anys una necessitat imperiosa de la qual no sempre des de
les administracions s’ha afrontat amb la determinació, convenciment i energia
necessàries.
Davant un escenari que ens aboca a repetir posicionaments similars en contra del
tancament d’alguna fàbrica, cal que les institucions de la comarca, del Penedès i en
coordinació amb el govern de la Generalitat tinguin una línia a seguir. La taula per la
reindustrialització de l’Alt Penedès ha estat massa sovint un espai propagandístic més
que no un lloc on redibuixar l’estratègia comarcal en el sector industrial.
Cal apostar decididament per valoralitzar la comarca i fer-ho a patir d’eixos que posin
en valor el capital acumulat, per exemple la indústria auxiliar de l’automòbil i d’altres
que signifiquin un salt endavant en aquells sectors que estan cridats a protagonitzar
les revolucions econòmiques de les properes dècades. I fer-ho també, incrementant
les sinergies amb les comarques del Penedès per enfortir-nos conjuntament en
aquests sectors.
La inversió del govern de 15 milions d’euros a Idiada pel desenvolupament de vehicles
autònoms i elèctrics ha de representar l’exemple de l’aposta per la renovació del sector
industrial. Aquesta és la línia. Cal aprofitar els polígons ben situats i dotats
d’infraestructures i serveis que estiguin buits, no per generar parcs temàtics de la
logística de zero valor afegit, sinó per travar una estratègia conjunta per aquesta
indústria automobilística de futur. La responsabilitat de les administracions i dels
governs és fer possibles aquestes oportunitats.

Continuar en la línia actual no porta en lloc. Cal un ambiciós pla de reindustrialització i
l’aposta per la indústria automobilística de futur, com s’ha exposat, i l’aposta per totes
les potencialitats que planteja liderar la transició energètica i ecològica representen
una finestra d’oportunitat per a la comarca i per la generació de llocs de treball
qualificats.
Per totes aquestes raons, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola acorda els següents punts:
1. L’Ajuntament d’Olèrdola rebutja la decisió de tancar la fàbrica Robert Bosch de
Castellet i la Gornal i mostra tot el suport als treballadors i treballadores
afectades.
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De la mateixa manera, cal que el Penedès sigui la punta de llança en la transició
ecològica i energètica. Aquesta aposta ha d’aportar la generació de llocs de treball
qualificats i representar un pas cap al salvament del model de territori de la comarca.

2. Insta al Consell Comarcal de l’Alt Penedès a impulsar, conjuntament amb altres
administracions supramunicipalsi els ajuntaments de la comarca, un pla de
reindustrialització centrat en la reconversió del teixit industrial de la comarca,

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

ALCALDIA

1032-000011-2020

Codi Segur de Verificació: a9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7881928
Data d'impressió: 05/03/2021 09:45:45
Pàgina 124 de 127

SIGNATURES

Ìa9692cff-ed57-4cb2-9bfd-d005c62afb18yÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESC FERNANDEZ FERRAN (TCAT) (Secretari), 07/12/2020 11:11
2.- TCAT P LUCAS RAMÍREZ BÚRDALO (Alcalde), 07/12/2020 11:50

com el de l’automoció, encarant-lo cap al vehicle elèctric i autònom, tal com
s’ha iniciat amb Idiada.
3. Aposta per traçar les aliances necessàries per a la creació d’un pla d’energia
comarcal i municipal, per aconseguir la sobirania energètica de totes les
poblacions de la comarca a partir de la generació d’1Mw per a cada poble.
Com també l’impuls desacomplexat de les energies renovables per possibilitar
la creació de nous llocs de treball qualificats.
4. Exigim la derogació total de les reformes laborals dels diferents governs
espanyols de 2010 i 2012 que han representat la pèrdua de drets pels
treballadors i treballadores.
5. Donar compte de l’aprovació d’aquesta moció al departament d’Empresa i
Coneixement, al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al ministeri
d’indústria del govern espanyol, a la vicepresidència de la Generalitat de
Catalunya, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a tots als municipis de l’Alt
Penedès i a la delegació del govern al Penedès.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Fina Mascaró Bujaldón, portaveu del grup municipal ERC d’Olèrdola, presenta la
moció i l’alcalde la sotmet a debat:

Es procedeix a la votació de la moció:
S’aprova per UNANIMITAT dels grups municipals, amb el total d’11 VOTS
FAVORABLES:

Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA (2)
- Josefina Mascaró Bujaldón
- M. Antònia Pajuelo Moreno
Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA (1)
- M. Carme Villanueva Pin
Regidor de PSC-UNITS, CP (1)
- Joan López Ferrer
Regidora NO ADSCRITA (1)
- Marta Mestre Urpí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTS0006
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Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA (6)
- Lucas Ramírez Búrdalo
- Jordi Catasús Corbalán
- Anna Boada Via
- Juan M. Samblás Rodríguez
- Mireia Mancera Cañardo
- Pere Sadurní Roig

A continuació es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia:
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7.0.- INFORMACIONS DE LES DIFERENTS 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
Com ja ve sent habitual ens assabentem de la majoria de temes per les notícies de
Canal20, com a exemples, la reobertura dels equipaments públics, de la signatura del
Conveni del Foix...
1.
En els darrers plens se’ns ha dit que se’ns faria arribar tot l’expedient del
Conveni del Foix i no ens ha arribat pas quan era un compromís acordat el Ple.
Demanem conèixer per què no se’ns ha enviat?
2.
Arran d’un tweet i de l’observació de la regidora de l’àrea de cultura, sabem que
el actes Mir de Geribert s’ha ajornat un any.
Qui hi ha a l’organització d’aquests actes? Qui en forma part?

Número de Decret i Data 2020DECR0005200 07/09/2020
MOJA, Local Sant Jaume (sup. sala 350 m2): 140 persones.
SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA, Local Rossend Montané (sup. sala 258 m2): 103
persones.
SANT PERE MOLANTA, Gatzara (sup. sala 69 m2): 27 persones
Aquesta mateixa tarda una entitat del municipi havia anunciat un acte al bar del Local
Sant Jaume (que sembla que finalment no s’ha fet, però si la setmana anterior), és
correcte la utilització d’aquest local?
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3.
Pel que fa als espais municipals i segons decret 520 del 07/9/20, els que
s’obrien eren la Gatzara, el local Rossend Montané i el Local Sant Jaume de Moja

4.
Al camp de futbol de Sant Miquel, els vestuaris fa dies que estan oberts. Per
què?
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5.
L’activitat de gimnàstica d’adults per què s’ha anul·lat? Algunes de les
explicacions que s’han donat són per un tema de desinfecció dels locals i el cost que
això suposa.
És cert? Quin és realment el motiu, tenint en compte que som conscients que amb el
tema de la Covid-19, les mesures són més estrictes
6.
Pel que fa a la senyalització de la carretera de Moja a Vilafranca, justament al
pont on s’han posats els pilons per l’accés pels vianants, la senyalització horitzontal
està marcada com a continua i en canvi la senyalització vertical al principi del pont
direcció a Vilafranca manté el senyal de permès avançar.
Demanem d’ajustar la senyalització correcte de no permetre avançar, per tal d’ evitar
confusions i accidents.
7.
En el darrer Ple vam comentar que un vehicle amb matrícula 9734JUW que no
figurava dins la relació de la flota de vehicles municipals s’havia proveït de carburant.
No tenim encara resposta i a més hem observat un parell de proveïments amb
matrícula 9783 DXM que tampoc figuren a la relació de vehicles de l’Ajuntament.
Demanem aclariment.
MATRÍCULA
4166-KRR
4377-JFN
5274-KLT
6189-KFL
6491-BRJ
7643-HYN
7734-JVW
4118-DWJ
E-8500-BGZ
B-5207-JV
B-57803-VE
E-7272-BDS

MARCA - MODEL
ADSCRIPCIÓ
NISSAN Nissan e-NV200
SERVEIS GENERALS - NOTIFICADOR
DACIA SANDERO GUÀRDIES MUNICIPALS
TOYOTA RAV 4
GUÀRDIES MUNICIPALS
CAYVOL NISSAN NT400
BRIGADA
CITROEN JUMP.31M 25D FG
BRIGADA
OPEL MOVANO
BRIGADA
NISSAN NISSAN NV200
BRIGADA
OPEL VIVARO
BRIGADA
JCB 3CX 10L4WS BRIGADA (RETROEXCAVADORA)
DAF FA 1700 DNT BRIGADA
LAMBORGHINI 775 BRIGADA (TRACTOR OBRES)
MC CORMICK
BRIGADA (TRACTOR AGRÍCOLA)

8.
Dels ajuts de la Covid-19 atorgats a les famílies per les línies d’ajuts aprovades
per ple, només se n’han pogut atorgar 5, amb un import de 2.579,40€ que representen
el 8,598% del pressupost assignat.
El que ens agradaria saber és perquè famílies que no se’ls ha donat l’ajut sol·licitat
per aquestes línies on s’indicava que era per manca de documentació, se’ls ha
assignat directament per Serveis Socials, i no aquesta quantia?
La setmana passada va fer 3 anys de l’empresonament dels Jordis, i properament, el
dia 2/11/20, farà 3 anys de l’empresonament del Josep Rull, del Jordi Turull, del Quim
Forn, del Raúl Romeva, de la Dolors Bassa, de la Carme Forcadell i de l’Oriol
Junqueras.
Des d’aquí, i com fem a cada Ple ordinari des de fa tres anys reclamem justícia per
tots vosaltres i les persones exiliades. No us oblidem, no defallirem!!!
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Grup municipal “PSC-UNITS, CP”

A continuació es transcriu literalment el text facilitat pel grup municipal:
“PREC:
La malaurada prohibició a la hostaleria s´ha traduït en un comportament incívic en
algunes de les zones del municipi, per això demanem la col·laboració tant del usuaris
com dels vigilants locals a intentar minimitzar al màxim possible aquestes actituds.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió, essent les
vint-i-dues hores 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

