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Nascut a Vilafranca, visc a Olivella des de fa 35 anys. 

He estat vinculat al món de la política al Municipi des de l'any 

1991 i, actualment, formo part del Govern com a regidor 

d'Olivella. 

Des de fa 16 anys, sóc Conseller Comarcal al Garraf, on assumeixo la Presidència de l'Àrea de Cultura, 

Patrimoni, Ocupació, Esports i Dinamització Sociocultural. En aquesta última tinc un paper 

representatiu: sóc responsable directe en diverses àrees de les carteres de Festes, Promoció 

Econòmica, Governació, Mobilitat i Transport, Llicències d'obres, Disciplina Urbanística, Serveis 

Socials, Empresa i Inserció Laboral. 

A més a més, tinc la Vicepresidència de l'Àrea de Presidència, Serveis Centrals i Territori. 

 

De nou, els meus companys i companyes, m'han escollit per a ser alcaldable a Olivella. Pel que fa a la 

meva part, després de 16 anys com a regidor al Municipi, aquestes eleccions seran molt importants i 

tot un repte. 

 

En aquestes eleccions, el poble haurà d'escollir entre regidors polítics o persones disposades a ser 

regidores al servei d'altres i amb la voluntat de fer poble. 

Aquestes eleccions són, un cop més, de gran transcendència per al nostre Municipi. 

 

 

 

Jaume Carol, 

el nostre candidat. 
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Junts per Olivella com a Grup:  

Junts per Olivella, es presenta en aquestes eleccions municipals de la mà de l'aliança entre Demòcrates 

de Catalunya i el Partit Demòcrata Europeu Català. Un grup format per persones independents del 

nostre Municipi que coneixen bé les necessitats i les millores que cal aplicar per a assolir els objectius 

que ens hem plantejat en comú.  

A Junts per Olivella som persones properes, honestes i transparents, que tenim idees i capacitat per 

escoltar propostes i opinions que provinguin de veïns i veïnes. Com a grup, ens esforçarem a millorar 

els serveis del Municipi perquè aquests puguin assolir la màxima qualitat i beneficiar així als veïns i 

veïnes. 

La proposta Política de Junts per Olivella anirà alineada a l’impuls del creixement del mateix Municipi, 

aconseguint uns beneficis socioeconòmics positius per al seu desenvolupament.  

Treballarem amb una visió enfocada cap a les persones com a eix principal de les polítiques a 

processar. 

 

A Junts per Olivella som veïns i veïnes del Municipi que, des de 

l'Ajuntament, volem assumir la RESPONSABILITAT de: 

Basant-nos en les nostres pròpies experiències i la nostra involucració diària, volem millorar la 

qualitat de vida de les persones. Volem construir una Olivella millor i continuar FENT POBLE. 

A Junts per Olivella som veïns i veïnes que tenim com a VISIÓ:  

Fer de l'Ajuntament una gestió pública de serveis cap a les persones, que també beneficiï el 

creixement del Municipi. Volem que tothom se senti orgullós de ser d'Olivella. 

A Junts per Olivella som veïns i veïnes que, com a VALORS, aportarem: 

Excel·lència: Coneixement expert i escolta activa per tal de poder millorar experiències dels 

Olivellencs i Olivellenques.  

Integritat: Rendir comptes des de la coherència, la responsabilitat i la transparència. 

Compromís: Ens implicarem, amb il·lusió, en subjectes relacionats amb la ciutadania i el seu 

entorn. 

Proactivitat: Ens anticiparem i innovarem per millorar diàriament en tot allò que fem. 

Cooperació: Basarem les nostres relacions en la confiança, la col·laboració i el respecte. 
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Accions de Govern: 

 Per fer front a decisions que s'hagin de prendre, de gran impacte pel Municipi i la seva 

ciutadania, impulsarem la democràcia activa.  

 Per tal de garantir una escolta activa, una Olivella millor des de diferents punts de vista, 

ens comprometem fermament a realitzar reunions trimestrals amb diverses entitats i 

associacions. També realitzarem una audiència anual, oberta a la ciutadania, per explicar 

l'estat en el qual es troba el pla de mandat. 

 Modificarem el ROM (Reglament Orgànic Municipal) per afavorir una major participació 

ciutadana dins dels plens: drets a proposta i intervencions orals.  

 Per tal de realitzar la redacció dels pressupostos -en partides destinades a inversions o 

millores- realitzarem debats oberts, on la ciutadania participarà i podrà prendre la decisió 

per votació amb un procés obert i transparent. 

 Farem una gestió econòmica que preservi els recursos públics i gestioni amb rigor 

l’economia local. El seu objectiu principal serà aquell de prestar serveis públics locals i 

donar resposta als objectius del mandat. 

 Estudiarem i treballarem per implementar una millor fiscalitat dels impostos municipals 

utilitzant, en alguns casos, bonificacions fiscals. 

 Revisarem tots els processos actuals dels tràmits realitzats a l’Ajuntament. Els ajustarem, 

millorarem o, fins i tot, en farem altres nous per tal de garantir la millor qualitat d’allò que 

fem vers al ciutadà i el Municipi. Si s’escau, s’incorporaran millores d’àmbit digital. 

 Treballarem de manera transversal amb tots els departaments del municipi, per tal de 

tenir una visió conjunta i poder planificar els reptes que volem aconseguir. Així mateix, 

estarem molt atents a les subvencions o ajuts que provinguin d’altres administracions i 

puguin ser beneficioses per a Olivella.  

 El consens polític serà un element clau per afrontar reptes de futur que ens plantegem. 

Estarem oberts a treballar amb altres grups per beneficiar els nostres veïns i veïnes. 

 Millorarem la comunicació amb els nostres ciutadans i ciutadanes mitjançant la nostra 

web i les xarxes socials. La informació serà fluida i transparent. Així mateix, realitzarem al 

Web de l’Ajuntament, una millora que permeti introduir instàncies, reclamacions i 

suggeriments, d’una manera més àgil i accessible per a tothom. Potenciarem aquest canal 

de comunicació per evitar desplaçaments a l’OAC o a l’Ajuntament, fent campanyes de 

comunicació i realitzant tallers oberts a tots els veïns i veïnes, per adaptar-se a les noves 

tecnologies. 
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 Coneixem la necessitat d'ampliar l'horari de correus al municipi. Ens comprometem a 

mantenir una reunió amb el responsable territorial de Correus, per millorar el servei i 

cercar solucions. 

Accions Econòmiques:  

 L'economia és un dels factors clau per poder afrontar gairebé tots els reptes de futur que 

qualsevol municipi plantegi. Així doncs, l'Ajuntament, com a motor principal, farà unes 

polítiques locals a l'alçada dels nostres veïns i veïnes i s'explotarà alternatives 

econòmiques en altres administracions (Consell Comarcal, Diputació i/o Generalitat). 

 Potenciarem els plans d’ocupació -per persones del municipi en risc d’exclusió social, 

joves i persones en atur de llarga durada- mitjançant convenis amb el SOC (Servei 

d’Ocupació de Catalunya) i el Consell Comarcal.   

 Des de l'administració treballarem amb entitats, associacions i comerciants per tal de 

generar una economia circular dins el municipi. Buscarem fórmules de desenvolupament 

socioeconòmiques, impulsarem accions periòdiques que potenciïn el comerç local. 

 Cercarem fórmules per poder compartir serveis amb altres municipis propers, fet que ens 

podria ajudar a reduir despeses. 

 Per tal de fomentar obertures de nous establiments comercials dins del municipi, serem 

creatius per trobar fórmules que puguin ajudar des d'un primer moment, com per 

exemple: bonificacions del 50% en la taxa d’escombraries i un 50% en la sol·licitud del 

permís d'obres.  

 Per impulsar l'economia, oferim realitzar un pla turístic per Olivella (d'acord amb la nostra 

geo-localització i aprofitant el nostre entorn) on quedi redactada la riquesa que té el 

nostre municipi. També buscarem fórmules, com les d'activitats esportives i oci, que es 

podrien oferir.  

 Haurem d’adaptar el reglament actual per impulsar i recolzar el mercat de carrer 

potenciant noves fórmules de comerç atractives i innovadores, ja siguin la “Car Boot Sale” 

(proposta de veïns i veïnes del municipi), el mercat de segona mà o d’intercanvi. 

 Ens comprometem a la plena col·laboració amb entitats, associacions i empreses que 

potenciïn el Municipi a través de fires, moviments, festivals i activitats. 
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Accions Socials i Comunitàries:  

 Per als darrers 4 anys proposem destacar la proximitat amb els nostres veïns i veïnes i la 

implicació de les associacions i les diferents entitats del municipi. Ens comprometem a 

donar suport des de l’ajuntament per dur a terme activitats socials, amb l’objectiu de 

garantir el seu creixement. 

  Volem consolidar la identitat del nostre municipi per poder promocionar-lo a l’exterior. 

 El nostre objectiu per al pla d’equipaments i la seva assignació és millorar el canal de 

sol·licituds perquè puguin ser utilitzats públicament encara que la seva gestió sigui 

privada. 

 En l’àmbit de les activitats culturals farem un calendari anual permanent on hi haurà les 

propostes del poble què les associacions i entitats intentaran desenvolupar. 

 Incrementarem la col·laboració d’altres municipis  en les activitats culturals i festives a 

través de les associacions i entitats d’Olivella. 

 Creiem que la gent gran és necessària  en les diferents activitats que es realitzen, ja que 

sempre han estat un referent per Olivella. Per això és que volem crear un espai adequat 

per ells amb un estat de manteniment òptim.  

 Volem que Olivella sigui un municipi on no hi hagi discriminació cap a cap col·lectiu, ja 

sigui al de les dones, o d’altres. Per aquest motiu, donarem suport a les propostes que hi 

hagi i donarem suport a les accions de les associacions. 

 Crearem i senyalitzarem una zona WI-FI als equipaments i espais públics del municipi. 

 Facilitarem un espai als més joves perquè creiem molt important la seva implicació en el 

desenvolupament social del municipi. 

 Ens posarem a treballar en la proposta dels joves per poder instal·lar una pista d’iniciació 

al Skate i hem pensat que es podria fer a la zona d’equipaments Municipal de “El Ganxo”. 

 Introduirem el Dia de la Cultura Internacional d’Olivella en les activitats del Municipi per 

gaudir dels costums i tradicions dels nostres veïns i veïnes estrangeres. 

 Demanarem l’ampliació del CEIP “El Morsell” al departament d’ensenyament per tenir 

accés a l’Educació Secundària Obligatòria al nostre municipi sense haver de desplaçar-se 

a Sant Pere de Ribes. Fent una millora en la qualitat de vida dels nens/es. 

 L’ajuntament ajudarà en les accions, activitats  i propostes impulsades per l’AFA des de la 

regidoria d’educació. També es sostindran les decisions (portades a votació) que plantegi 

l’AFA.  
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 L’activitat esportiva del nostre municipi ha crescut convertint-se en un espai de cohesió 

social i de relació Intergeneracional. Per aquest motiu, des de l’ajuntament donarem 

suport als diferents clubs i a les entitats dedicades a la pràctica esportiva per a donar a 

conèixer la seva activitat tant a Olivella com a municipis propers. 

 Veiem l’esport com un bon mitjà per treballar la inclusió de joves en risc d’exclusió social. 

Per això, des de l’ajuntament es col·laborarà amb entitats, associacions o clubs per tal de 

facilitar la incorporació a l’àmbit esportiu. 

 A les polítiques socials, proposem la millora i adequació del servei d’atenció a domicili i 

del servei de teleassistència domiciliària, incorporant nous dispositius per garantir la 

seguretat i cobertura de les necessitats bàsiques de les persones. 

 Des de l’administració donarem més difusió i visibilitat del centre de la Creu Roja i la seva 

tasca. L’objectiu és que els veïns i veïnes del municipi siguin conscients de les necessitats 

del centre i puguin realitzar aportacions. Potenciarem la participació ciutadana i es faran 

campanyes de recollides d’aliments, joguines, roba, etc. També analitzarem 

conjuntament  la gestió de l’espai i generarem processos de recepció i préstecs d’ajuts 

tècnics. 

 L’Ajuntament realitzarà un control periòdic de les cases desocupades amb la finalitat de 

realitzar una proposta sobre el pla d’habitatge on quedi ben regulat per a persones que 

ho necessiten. Així mateix, s’estudiarà la regulació a través d’un protocol intern amb 

Mossos d’Esquadra, entitats bancàries i empreses de subministres per a l’ocupació il·legal 

de cases. 

 Sol·licitarem ampliar l’horari d’atenció del CAP d’Olivella al Departament de Salut de la 

Generalitat, incorporant dos dies d’obertura a la tarda i donant préstec a un metge de 

capçalera i un pediatra.  

 Olivella ha de ser un municipi càrdio-protegit, i és per això que proposem continuar amb 

la instal·lació de desfibril·ladors en zones estratègiques del municipi. 

 Adequarem una zona d’esbarjo equipada amb una àrea de pícnic, per tal de gaudir del 

nostre entorn. Interrelacionarem la natura i la pràctica esportiva per aconseguir un espai 

per la cohesió entre els ciutadans del municipi. 
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Accions en Mobilitat, Seguretat i Civisme:   

 Sol·licitarem la senyalització adient per donar més visibilitat al Municipi d’Olivella des de 

les carreteres properes a la Diputació i a la Generalitat. També renovarem tota la 

senyalització informativa del Municipi des de l’Ajuntament. 

 Dotarem als agents municipals dels instruments necessaris per regularitzar els delictes a 

la via pública. 

 Realitzarem campanyes de civisme i conscienciació per la neteja i la conservació del nostre 

entorn. La primera acció que farem, serà posar senyals informatives als parcs i a les zones 

de contenidors. 

 Analitzarem l’estudi realitzat per l’AMTU (Associació de Municipis del Transport Urbà) 

dels diferents recorreguts del Transport Públic i del seu ús per trobar la eficiència més 

gran. 

 Millorarem les parades perquè els usuaris tinguin al seu abast la informació dels diferents 

horaris. Així com també realitzarem altres mesures de millora, com senyalitzar 

verticalment totes les parades. 

 Posarem en marxa el reglament del Taxi amb l’objectiu d’incrementar en dues noves 

llicències, una d’elles és la del vehicle adaptat.  

 Com a Govern, impulsarem a través del Consell Comarcal, una proposta de model de la 

“Vinyeta” (Pagament per ús) per a les autopistes i vies ràpides per al Garraf i per altres 

municipis de Catalunya. 

 Revisarem els camins d’interior de muntanya que connecten el municipi amb altres 

poblacions, per proposar a l’administració competent un pla de millora d’interconnexió. 

 La seguretat viària és molt important en l’àmbit general i també al nostre Municipi. Per 

això, realitzarem campanyes de conscienciació en aquest sentit. Les normes estan per a 

complir-se en tots els àmbits i no podem deixar passar la seguretat viària. 

 Dotarem als Agents Municipals de les eines necessàries per a la regulació de les 

infraccions a la via pública. 

 Revisarem les ordenances vigents i adoptarem millores per satisfer les necessitats del 

nostre Municipi. 

 Establirem un primer programa educatiu sobre seguretat viària i civisme a l’escola per a 

diferents cursos de primària. 
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 La seguretat viària no només és fomentar entre els ciutadans els perills que es poden 

generar, sinó que també és una responsabilitat que assumirem. Crearem una taula tècnica 

de mobilitat per detectar i prevenir riscos. 

 No només és important la seguretat viària, sinó que també ho és la seguretat en general 

del nostre municipi. Per aquest motiu, revisarem els protocols de suport amb el cos de 

Mossos d’Esquadra. 

 Realitzarem campanyes per incentivar l’empadronament de vehicles al municipi. 

 Els pilars importants per al desenvolupament professional dels nostres agents seran: la 

formació contínua sobre resolució de conflictes, mediació, seguretat, etc. 

 Agilitzarem la implementació del sistema de càmeres de videovigilància als diferents 

accessos del nostre municipi. Així mateix, proposarem l’ampliació d’aquest tipus de 

càmeres en algunes de les instal·lacions municipals.  

 Dins de les millores en seguretat viària, transformarem el carrer principal de Pl. Catalunya 

en un carrer de sentit únic. També hi instal·larem passos de vianants elevats per garantir 

la seguretat dels vianants.  

 També estudiarem la necessitat de dotar el Municipi de més passos de vianants elevats 

amb els objectius de: reduir la velocitat dels vehicles, minimitzar el temps d’espera dels 

vianants per a poder creuar, evitar l’ús indegut d’aquests espais com un espai per 

estacionar… És a dir, la necessitat de tenir un element definitiu per tenir travessies 

còmodes i segures. 

 Establirem espais per a la carrega i descarrega de mercaderies a prop del locals 

comercials.  

 Es prendran mesures severes i sancionadores contra els propietaris de gossos que fan les 

seves necessitats als parcs infantils o a la via pública. Es revisarà l’ordenança de civisme i 

es dotarà els Agents amb eines perquè aquestes s’adoptin. 

 Farem campanyes de conscienciació als propietaris de mascotes, a més d’inscriure-les al 

cens municipal.  
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Accions en Urbanisme i Manteniment: 

 Realitzarem un “Check List” mensual sobre els espais Municipals a l’ús de tercers per a la 

detecció d’incidències i esmenar-los durant el mes següent a la seva detecció. 

 Planificarem un calendari del manteniment de la Via Pública, adequant les seves 

actuacions i la seva millora d’acord amb les necessitats que es detectin. Sempre buscarem 

la màxima eficiència i qualitat d’aquest.  

 Acordarem amb l’empresa adjudicatària del manteniment de l’enllumenat públic perquè 

cadascun dels anys d’aquest mandat, es pugui canviar el 25% de bombetes actuals per 

bombetes Leds. També se sol·licitarà un estudi de l’enllumenat dels diferents accessos del 

municipi i dels carrers que actualment tenen poca lluminositat.   

 Realitzarem, amb el departament corresponent, una revisió de carrers que tinguin molt 

cablejat, ja que poden ser un perill i trenquen el paisatge del municipi. Així que les 

empreses adjudicatàries d’aquest manteniment ens ajudaran a millorar i ordenar aquest 

cablejat.    

 Des de l’Ajuntament farem un estudi per poder adoptar energies renovables als principals 

carrers i edificis municipals. També impulsarem canvis en les ordenances vigents per 

potenciar les energies renovables als habitatges. 

 Revisarem l’ordenança que regula la neteja i el manteniment de les parcel·les privades i 

s’adoptaran els canvis necessaris. El NO compliment dels propietaris, en les mesures 

previstes, farà que es posi en marxa l’aplicació de les sancions econòmiques pertinents.  

 El nostre Municipi és un dels que té més riscos pel que fa a incendis. Per això, realitzarem 

campanyes de sensibilització i d’informació sobre la prevenció dels incendis forestals amb 

l’ajut de l’ADF i els Bombers. També, impulsarem cursos de conscienciació i prevenció 

d’incendis a l’escola. 

 Farem un estudi per poder augmentar el nombre de papereres de reciclatge, així com el 

nombre de contenidors. Substituirem els actuals, proposarem una nova ubicació i 

ampliarem els seus serveis. Totes aquestes actuacions hauran de ser compatibles amb la 

deixalleria mòbil.  

 Introduirem als parcs i places del Municipi àrees de jocs tradicionals com: la xarranca, el 

tres en ratlla, taules de dames i d’escacs, taules de ping-pong...  

 Finalment, realitzarem totes les accions necessàries per desfer els problemes urbanístics. 

Així Olivella podrà continuar creixent com a poble de referència al Garraf. Un cop s’aprovi 

el POUM (Pendent d’aprovació pel departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya), 

treballarem perquè es pugui dur a terme la futura Olivella que tots volem. 
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SABEM EL QUE VOLS I JUNTS PODEM 

Seguim fent camí 

#OlivellaViu 


