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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Polémica por un presunto caso de acoso en la Policía
Local
Gunter Denmig recuerda las víctimas olesanas del
Holocausto con sus Stolpersteine
Febrero
Marzo
Olesa introduce cambios escénicos en su Pasión

Abril
Histórica visita de los alcaldes de Olesa y Esparreguera a las Pasiones vecinas
Mayo
Aprueban una campaña por el ahorro energético

Quema masiva de contenedores en el municipio
Junio
Rechazo entre municipios del norte de la comarca al
proyecto de reforma de la A-2
Julio
Continúa el descontento por el servicio de bus entre
Olesa y Barcelona
Agosto
Septiembre
Olesa reclama soluciones por los reiterados incidentes en la Rambla

OLESA DE MONTSERRAT, EN CIFRAS

E

n cuestión de deuda Olesa no debe un importe
especialmente alto, pero sí se debe observar
que dicho importe ha evolucionado poco en la
última década. En la actualidad el municipio debe un
total de 5,6 millones €. Asimismo, la ratio de deuda
se encuentra en el 26 %.
En cuanto a pago a proveedores en Olesa el periodo medio tiende a estar bastante por encima del
periodo legal. En el primer trimestre de 2018 se encontraba en 19 días, habiendo conseguido rebajarlo
por 7 días. El importe pendiente de pago también ha
bajado y se encuentra ahora en 1,4 millones €.
La mayor inversión del ayuntamiento de Olesa
en cuestión de política de gasto está en el Binestar
comunitario con un total de 3,07 millones €.
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Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Olesa de Montserrat

ENQUESTA OPOSICIÓ
Respon Martí Fortuny, d’ERC

“No han tingut ganes que
participem amb sinceritat
de les decisions importants”
-Com valora la tasca del
govern municipal en aquest
mandat?

Pensem que en la situació
econòmica de l’ajuntament
i els 8 anys que portarà al final d’aquest mandat el Bloc
Olesà, s’haurien pogut fer
moltes més coses i s’haurien pogut planificar abans i
amb una millor gestió.
Passa a la pàgina següent
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BALANÇ DE MANDAT Respon Pilar Puimedon, alcaldessa (Bloc Olesà)

“Hem aconseguit reconvertir
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil
en pisos de lloguer social”
- Quins han estat els principals projectes que s’han portat a terme durant aquesta legislatura?

- El Bloc Olesà es va presentar a les eleccions de maig del
2015 amb un programa de 167 punts o propostes. El passat 10 de maig l’equip de govern va presentar a la ciutadania un balanç de gestió del darrer any i del programa. Dels
167 punts se n’han realitzat el 70’65%; el 20,35% està
actualment en execució, i pel darrer any intentarem acabar
el 9% que resta. Amb tot, no aconseguirem el 100%.
Voldríem destacar alguns dels projectes. En l’apartat
dels serveis socials i habitatge: haver aconseguit reconvertir l’antiga caserna de la Guardia Civil en pisos de lloguer
social, acollir una família de refugiats sirians dins el programa d’ajuda als refugiats i incrementar els ajuts socials.
Pel que a les inversions, destacar que va començar el
mandat amb la posta en funcionament del pavelló esportiu St.Bernat, que permet dotar a l’escola d’una instal·
lació per fer les activitats físiques en l’horari escolar, i a
les entitats esportives olesanes tenir un pavelló per seguir
desenvolupant les seves activitats.
També, pel que fa a l’esport, s’han fet inversions com
ara el tancament de la pista de d’hoquei; millores al pavelló municipal de basquet; la construcció d’una nau per
al Tir amb Arc.
Altres inversions a destacar s`han dut a terme a l’antic
escorxador, remodelat per a destinar-ho al jovent: concerts, oci, punt de trobada. Les millores a Cal Puigjaner, a
la Torre del Rellotge, i al llac del parc municipal. I, sobre
tot, una obra emblemàtica, com és el soterrament de la
riera de Can Carreras, actualment encara en obres.
Una altre projecte que cal tenir en compte són els pressupostos participatius que van tenir lloc durant l’any 2017.
Del gairebé del centenar de propostes ciutadanes, van arribar a ser votades un total de 36. Dos cents mil euros repartits en diverses actuacions votades pel 6% del cens, a partir
del 16 anys. Una experiència que repetirem el 2019.
- Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es finalitzi

Ve de la pàgina anterior

S’ha fet molta feina gràcies a la col·laboració i les
moltes aportacions econòmiques d’altres administracions, en concret de la Diputació de Barcelona, com el
projecte del camí del riu Llobregat, la nova comissaria de la policia local, l’arranjament del camí de Ribes
Blaves, el projecte de l’Avinguda Francesc Macià entre
molts altres projectes, així com programes econòmics
complementaris per la millora de l’ocupabilitat, amb la
contractació i formació de persones en situació d’atur.
Ha implementat o aprovat l’equip de govern alguna
proposta seva? Quina/és?

en el que queda abans de les municipals de l’any que ve?

- El projecte del soterrament de la riera de Can Carreras
està previst que finalitzi al setembre-octubre d’enguany.
També la Torre del Rellotge i la fase d’enjardinament de
l’antic escorxador.
Es començarà enguany i no estarà probablement finalitzat, les obres de la nova caserna de la policia local,
així com la remodelació d’una de les arteries principals
d’Olesa, l’avinguda Francesc Macià. També les fases
pendents de la remodelació de Cal Puigjaner.
- Què quedarà sense fer-se?

- Bona part dels projectes de remodelació dels polígons
que envolten la C-55. Condicionats en gran mesura per
les obres de la ròtula que orbita entorn la B-40, l’A2 i la
C-55.
- Repeteix com a candidata?

- Ja vaig manifestar a l’inici del mandat que no em tornaria a presentar com a candidata.

Hem participat en molts projectes per tirar endavant i
donar presses a dur a terme plans (que d’altra banda són
obligatoris) com el d’igualtat, de salut... tirar endavant
accions sobre la memòria històrica i el nomenclàtor de
carrers, que finalment s’ha organitzat en diferents comissions.
Al principi vàrem participar en tot allò a què vàrem
estar convidats, però moltes d’aquelles aportacions,
com per exemple l’adequació de la Torre del Rellotge,
les millores del pàrquing de la piscina, el cobriment de
la pista exterior de bàsquet o el projecte de carril bici,
entre altres, finalment se les han acabat fent seves i ni
tan sols ens tornat a comentar res respecte a les mateixes.
No han tingut ganes de què participem amb sinceritat i honestedat de les decisions importants.
Especifiqui tres decisions o mesures encertades del govern municipal en aquesta legislatura.

Les obres de la piscina eren i són una necessitat. La gestió de la contractació han provocat un endarreriment en
les obres que finalment han acabat sent un desastre i la
gent ha marxat a altres municipis per a la pràctica de
l’esport.
La renovació de l’enllumenat és una bona notícia,
però creiem que es podia haver fet millor, que s’han
equivocat en la gestió i contractació. No s’ha fet un estudi acorat de la il·luminació a tot el municipi per donar
més llum a aquells carrers que segueixen tenint deficiències d’il·luminació.
Mantenir a la façana de l’Ajuntament la pancarta per
reclamar la “llibertat presos polítics”.
Quina nota posaria a l’equip de govern?

La nota seria un “necessita millorar”, no estem dient
que tot el que han fet estigui malament, en cada ple els
hem demostrat que si allò que portaven a aprovació era
per la millora de la qualitat de vida d’olesanes i olesans,
ens trobarien al seu costat.
No han aportat res nou, cap valor afegit al municipi.
La imatge del municipi deixa molt a desitjar, les entrades d’Olesa i els polígons industrials, així com deixar de
ser una “Vila Gris” per passar a ser una “Vila Florida”
no fan atractiva la nostra Vila per l’accés a noves empreses, la creació de nous llocs de treball i en definitiva la
millora de la qualitat de vida d’olesanes i olesans.
*En una primera edició de l’Anuari, per un error, no va
sortir publicat el balanç de la legislatura d’ERC Olesa.

