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Presentació i finalitat del treball
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb el suport del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona ha decidit promoure la
redacció del Pla Director d’Equipaments del municipi.
Sobre la base d’una diagnosi de la situació actual i futura, el Pla Director d’Equipaments identifica, defineix i localitza de forma global i coherent les
actuacions a realitzar a curt i mig termini i en un futur més llunyà per tal d’adequar o millorar les dotacions comunitàries existents i/o crear-ne de
nou per tal de respondre a les noves necessitats futures de la població.

1. El context urbanístic
El municipi d’Olesa de Montserrat se situa, a la part nord de la comarca del Baix Llobregat, dins la Regió Metropolitana de Barcelona. El seu terme
municipal té una extensió total de 16,75 km2. La seva població total acaba de superar els 24.000 habitants.
Ortofoto del terme municipal

Situació

Olesa de
Montserrat
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Organització territorial d’Olesa de Montserrat

El nucli urbà i els diferents barris

Olesa s’organitza avui en quatre sectors distints:
− El sector Nucli Urbà amb els diferents Polígons
Industrials. Concentra aproximadament el 95% dels
habitants del municipi.
− Els dos sectors residencials aïllats i contigus conformats
per les urbanitzacions de Ribes Blaves i Oasis
− Els petits nuclis residencials dispersos.
− I finalment el sòl no urbanitzable.

El nucli urbà es divideix en 8 barris diferents.
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Quadre comparatiu classificació del sòl PGOU1996 / Avanç del Pla 2011
PGOU 1996
(ha)

Avanç PGOU 2011
(ha)

Variació
%

Sòl urbà

Consolidat
No consolidat

127,86
146,49

274,35

257,53
90,81

348,34

26,97%

Sòl urbanitzable

Delimitat
No delimitat

130,50
16,88

147,38

64,95
9,97

74,92

-49,17%

421,73

423,26

0,36%

Sòl no urbanitzable

1.247,32

1.245,79

-0,12%

Total municipi

1.669,05

1.669,05

0,00%

Subtotal sòl urbà i urbanitzable

Font: PGOU, Avanç del Pla 2011 i Ajuntament
Nota: S’inclou al sòl urbà consolidat la superfície corresponent al sector del Camp de Tir amb Arc (1,52 ha) al barri de Les Planes pel qual s’està tramitant la modificació del PGOU per tal que passi
a integrar el sòl urbà.

Pràcticament el 50% del sòl urbanitzable previst l’any 1996 ha passat a sòl urbà. La superfície d’aquest ha crescut per tant un 27%. També s’ha
reduït de forma important el sòl urbà no consolidat (-38%)..
El sòl urbanitzable que queda disponible (74,92 ha) representa per tant un potencial de creixement del 21,5% del sòl urbà.
Mentrestant el PGOU ha permès conservar el 74,6 % del territori com a sòl no urbanitzable, facilitant d’aquesta forma la preservació de l’entorn
natural i agrícola de gran part del municipi.
De tots els àmbits de gestió i planejaments derivats que proposava en 1996 el PGOU al municipi d’Olesa de Montserrat, s’han desenvolupat 10
unitats d’actuació, de les 14 que hi havia i 7 sectors de desenvolupament en sòl urbanitzable dels 17 previstos.
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L’avanç de Pla 2011
L’avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal pretén afrontar el planejament del municipi en la mesura que sigui possible, amb els criteris de
sostenibilitat i de protecció Ambiental presents a la Carta d’Aalborg així com presents també a la resta de normativa que li és d’aplicació.
L’avanç del Pla considera que l’alternativa de creixement compacte és la més idònia. Aquesta implica completar l’estructura urbana del nucli
d’Olesa per donar resposta a les mancances detectades i futures, així com poder assolir el creixement de la població que preveu l’estudi
demogràfic per l’horitzó del 2025.
D’acord amb aquesta alternativa de creixement compacte, l’avanç del Pla proposa un total de 22 actuacions o observacions imprescindibles. La
redacció del Pla Director d’Equipaments s’emmarca dins l’actuació núm. 20 que l’avanç del Pla defineix de la forma següent:
“Un cop inventariat els equipaments existents, cal preveure en el futur creixement del municipi, quins seran els equipaments necessaris per dotar
el municipi. Cal preveure les noves necessitats de la societat actual i futura: residències per a la gent gran, centres de dia, habitatges assistencials
lligats a aquests equipaments, centres de rehabilitació, llars d’infants, equipaments culturals i per a les associacions. Caldrà estudiar la possible
ampliació de les àrees d’equipaments esportius del nord, al barri de Les Planes, així com la necessitat de creixement del cementiri, contemplant-se
una possible ampliació per la banda nord-est.”

Habitatges actuals i potencial de creixement
Nombre d'habitatges
Sòl urbà

Existents (any 2009)
Nous possibles

10.000
< 2.000
2.251

Sòl urbanitzable no executat
Total

< 14.251

Font: Elaboració pròpia a partir del POUM, de l’Avanç del Pla i de fonts municipals

El nombre estimatiu d’habitatges nous que poden construir-se en sòl urbà és inferior a 2.000.
El nombre màxim d’habitatges segons el marc urbanístic vigent és de com a màxim 14.251, els quals representen a l’entorn de 29.000 a 30.000
habitants. L’índex màxim de creixement demogràfic resultant del municipi a partir d’aquest any 2011 és per tant de l’ordre del 20,8%, el qual es pot
considera com a moderat.
La memòria social de l’Avanç del Pla avalua la demanda d’habitatges nous d’aquí a l’any 2025 a 2.270 unitats (151 anuals), tenint en compte
l’escenari mitjà de creixement demogràfic. La previsió del PGOU i el potencial del sòl urbà ofereix per tant la possibilitat de respondre a aquesta
demanda.
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El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris
Distribució actual del sòl per a equipament

Distribució per usos i superfície del sòl ocupat
2

Codi Equipaments

m
solar
POUM

%

Ocupat
Sector Nucli urbà
Sector Polígons Industrials i de Serveis
Sector Urbanitzacions

224.756,88

61,67%

181.829,70
9.670,00
33.257,18

80,90%
4,30%
14,80%

Disponible
Sector Nucli urbà
Sector Polígons Industrials i de Serveis
Sector Urbanitzacions

56.394,68

15,47%

30.925,68
15.429,00
10.040,00

54,84%
27,36%
17,80%

Sa

Futur
Sector Nucli urbà
Sector Polígons Industrials i de Serveis
Sector Urbanitzacions

83.283,42

22,85%

Sc

34.649,82
24.362,00
24.271,60

41,60%
29,25%
29,14%

364.434,98

100,00%

Sòl per a equipament

Total

Do
Es

Ad

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del POUM

Ps

El conjunt del sòl actual i del sòl futur del sistema per a equipaments
amb 36,44 ha representa el 8,61% del sòl urbà i urbanitzable.

Pr
Total

El nucli urbà concentra el 67,9% de tot el sòl per a equipament seguit
de les urbanitzacions amb el 18,5% i dels polígons industrials i de
serveis amb el 13,6%.

2

m
solar
E

%

Docents
Sector Nucli urbà

84.469

37,58%

84.469

100,00%

Esportius i recreatius
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

69.028

30,71%

64.379
4.650

93,26%
6,74%

Sanitaris i/o assistencials
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

36.309

16,15%

9.602
26.707

26,45%
73,55%

Socioculturals i religiosos
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

15.271

6,79%

13.371
1.900

87,56%
12,44%

Tècnics, administratius i seguretat
Sector Nucli urbà
Sector Polígons industrials i de serveis

13.710

6,10%

4.040
9.670

29,47%
70,53%

5.587

2,49%

5.587

100,00%

Proveïment i subministrament
Sector Nucli urbà
Privats
Sector Nucli urbà

382

0,17%

382

100,00%

224.757

100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del POUM

En la repartició del sòl per a equipament ocupat, s’observa un clar
predomini dels usos docents i esportius i el pes important de l’ús
sanitari i/o assistencial (gràcies a la inclusió del cementiri municipal).

Amb un total de 13,97 ha, el potencial de creixement del sòl qualificat
d’equipament (+62%) es pot considerar com a prou important per tal
de facilitar la implantació de noves dotacions en el futur, sobretot quan
el creixement demogràfic màxim previst és de l’ordre del 20%.

Els altres usos tenen globalment una importància menor.
El pes del sòl destinat a equipament ocupat per una activitat privada
(moli d’oli) resta pràcticament testimonial.

Ara bé, cal tenir en compte que només 6,56 ha (47%), se situen dins el
nucli urbà, mentre que els altres 7,41 ha (53%) es troben localitzats als
polígons industrials i de serveis i a les urbanitzacions, és a dir,
allunyats del nucli urbà, amb la qual cosa el seu potencial estratègic
per a situar-hi nous equipaments resulta menor, especialment a les
urbanitzacions.

El 80,9% del sòl per a equipament ocupat es concentra en el nucli
urbà.
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Sòl equipament ocupat

Sòl equipament ocupat
Sòl equipament disponible

Sòl equipament disponible

Llumbreres

Sòl equipament futur

Sòl equipament futur

Sòl no qualificat d´equipament

Sòl no qualificat d´equipament

PEMU.9

Sòl qualificat d´espai lliure,
zona verda
Límit terme municipal

Sòl qualificat d´espai lliure,
zona verda
Límit terme municipal

Camí de Sant Pere

Límit sòl urbà

Límit sòl urbà

Torrent de Reganer

Límit sector sòl urbanitzable

PEMU.8

Límit PEMU

PEMU.7

SUNPr.7
PI
Can Vinyals

SUPi.3
PEMU.6
Les Planes

Ribes Blaves

PEMU.5
Sant Bernat

SUPr.4

SUPr.3
PEMU.4
Nucli Antic

PEMU.3

PI La Flora

Collet de
Sant Joan

PEMU.2

Els Closos

Ps1

Poble Sec

PEMU.1
Oasis
Rambla
Eixample

SUN
Ps.3

Robiroles
SUPr.9

La Central

SUPs.2
SUPr.1

SUPr.8

PI Can Singla

SUPs.1
PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Sistema d´equipaments

Sistema d´equipaments
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis

N

0

250

500 m

Urbanitzacions Ribes Blaves i Oasis
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El sòl disponible per a equipaments

El sòl per a equipaments futur

En l’actualitat el municipi disposa d’un total de 5,64 ha de sòl qualificat
d’equipament disponible, és a dir, amb possibilitat de ser edificat a curt
o mig termini. Això representa una capacitat de creixement en relació
al sòl actual del 25,1% per tant força important des d’un punt de vista
quantitatiu.

El PGOU d’Olesa de Montserrat preveu diferents àmbits de gestió
urbanística que hauran d’alliberar en un futur més o menys proper nou
sòl per a equipaments comunitaris.
Globalment aquesta reserva de sòl representa 8,3 ha, és a dir, el
22,85% de tot el sòl per a equipament previst en el Planejament. El
nucli urbà representa només el 39,6%, els futurs nous polígons
industrials i de serveis el 29,3%·i les urbanitzacions el 29,1% restant.

El sector del nucli urbà concentra pràcticament la meitat d’aquest sòl
(3,09 ha) els diferents Polígons Industrials el 27,4% i la urbanització
Oasis el 17,8%.

Al nucli urbà, el sòl futur es concentra en els barris de Les Planes
(sector de Cal Candí), Collet de Sant Joan i La Central (SUPr.1 i
SUPr.8) i a la urbanització Robiroles. Pel que fa als Polígons
industrials i de serveis, la possibilitat de millorar la seva connexió amb
el nucli urbà augmentaria el seu potencial. El potencial del sòl previst a
les diferents urbanitzacions per a situar-hi futurs equipaments és prou
important però resulta molt fragmentat entre diferents solars de petites
dimensions amb un accés difícil, una topografia accidentada i una
situació allunyada del nucli urbà.

Dels 11 solars disponibles situats al nucli urbà, només 4 no tenen cap
ús preassignat. Es tracta, a més a més, de parcel·les de superfície
limitada o situades en una àrea perifèrica menys accessible. Ara bé,
cal assenyalar que l’antiga Escola de Sant Bernat i l’Illa central
d’equipaments (parcialment ocupats i no comptabilitzats en aquesta
categoria de sòl) representen una superfície suplementària per a
situar-hi nous equipaments prou important.
El potencial del sòl previst a les diferents urbanitzacions per a situar-hi
nous equipaments és molt escàs.
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2. El context demogràfic
Població actual
Piràmide d’edats d’Olesa de Montserrat

Segons el padró municipal actualitzat al mes de gener 2012, Olesa de
Montserrat compta amb una població total de 24.010 habitants.

Piràmide d'edats 01/01/2012

Evolució de la població d’Olesa de Montserrat de 1975 a 2010.

Més de
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

20.000

Franjes d'edats

Habitants

25.000

15.000
10.000
5.000
0
1.975

1.980

1.985

1.990

1.995

2.000

2.005

2.010

Anys

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
-1500

-1000

-500

0
Dones

La població d’Olesa de Montserrat mostra un creixement constant des
de principi del segle XX fins a la primera dècada del segle XXI, amb
dues fases distintes pel que fa a la seva intensitat.

500

1000

1500

Homes

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal actualitzat

Cal remarcar la recuperació de la població infantil gràcies a la
coincidència de dos factors:
o El increment de la natalitat de les generacions del baby boom que
havien retardat fins ara el naixement dels fills.
o El comportament reproductiu d’alguns col·lectius immigrants amb
unes taxes de fecunditat superiors a la mitjana catalana.

L’última dècada, l’índex del creixement poblacional ha estat del 40%,
molt superior al Baix Llobregat i a Catalunya en general.
El flux migratori observat durant aquests anys si bé sembla haver-se
frenat, encara no s’ha aturat.

Els principals indicadors demogràfics que permeten mesurar i avaluar
la fecunditat al municipi es caracteritzen per augments importants
durant l’última dècada.

La població estrangera se situa a l‘entorn de l’11,2% de la població
total.
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Projecció de la població total a l’horitzó 2025
La projecció demogràfica establerta per a l’Avanç del Pla 2011 proposa
tres escenaris de creixement per a la població d’Olesa de Montserrat a
l’horitzó 2.025.

Previsions per a les franges d’edat escolar de 0 a 15 anys
Per aquestes franges d’edat el nombre teòric màxim d’alumnes per any
inclòs dins els dos cicles educatius obligatoris de l’escenari alt
fluctuaria de la forma següent:
o Cicle infantil i primària (3-11 anys): 355 (any 2015), 352 (any
2020), 328 (any 2025), és a dir, un promig de 14 línies de 25
alumnes.
o Cicle ESO (12-15 anys): 291 (any 2015), 354 (any 2020), 351
(any 2025), és a dir, un màxim de 12 línies de 30 alumnes.

Els tres escenaris
Any

Escenari baix
Homes
Dones

2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025

11.689
11.821
11.952
12.076
12.195
12.309
12.420
12.528
12.628
12.731
12.834
12.935
13.036
13.137
13.237
13.338

11.429
11.576
11.721
11.858
11.988
12.113
12.235
12.352
12.444
12.552
12.658
12.764
12.871
12.974
13.078
13.182

Total
23.118
23.397
23.673
23.934
24.183
24.422
24.655
24.880
25.072
25.283
25.492
25.699
25.907
26.111
26.315
26.520

Escenari mitjà
Homes
Dones
11.759
11.913
12.073
12.227
12.377
12.525
12.673
12.820
12.961
13.109
13.257
13.406
13.555
13.704
13.854
14.005

11.508
11.683
11.860
12.031
12.197
12.359
12.520
12.678
12.813
12.965
13.118
13.272
13.427
13.580
13.733
13.887

Total
23.267
23.596
23.933
24.258
24.574
24.884
25.193
25.498
25.774
26.074
26.375
26.678
26.982
27.284
27.587
27.892

Escenari alt
Homes
Dones
11.829
12.006
12.194
12.378
12.560
12.742
12.926
13.113
13.295
13.486
13.680
13.876
14.074
14.271
14.471
14.672

11.587
11.789
11.999
12.205
12.405
12.605
12.805
13.005
13.181
13.379
13.579
13.780
13.984
14.186
14.389
14.592

Total
23.416
23.795
24.193
24.583
24.965
25.347
25.731
26.118
26.476
26.865
27.259
27.656
28.058
28.457
28.860
29.264

Per tant, s’observa un cicle de tres o quatre anys amb una major
demanda de places i en conseqüència del nombre de línies que aniria
passant progressivament del cicle infantil, a la ESO. Posteriorment
aquesta major demanda podria mantenir-se o minvar lleugerament, si
bé, la fluctuació serà limitada.
Previsions per a les franges d’edat de més de 65 anys
Per als tres escenaris la població de més de 64 anys que actualment
representa 3.346 persones, anirà augmentant progressivament.
D’acord amb l’escenari alt el nombre d’habitants seria el següent:
o A l’any 2015: 3.411 (+1,94%).
o A l’any 2020: 3.846 (+12,75%).
o A l’any 2025: 4.203 (+9,28%).
En un termini de 13 anys, aquesta franja de població augmentarà d’un
25,6% la qual cosa generarà una major demanda de serveis
assistencials (serveis socials, casal d’avis, menjador social).

Font: Urbamed

Les últimes dades del padró d’habitants mostren que la tendència
actual de creixement se situa lleugerament per sobre de l’escenari
mitjà, el que se sol considerar com a més probable. Ara bé, l’actual clar
alentiment del creixement poblacional obligarà a un seguiment acurat
durant els propers mesos i anys per tal de comprovar si es confirma o
no aquesta tendència.

La població dependent, és a dir, major de 84 anys (actualment 441
persones) representaria segons el mateix escenari mitjà:
o A l’any 2015: 552 habitants (+25,17%).
o A l’any 2020: 660 habitants (+19,57%).
o A l’any 2025: 672 habitants (+1,82%).
D’aquesta forma en un termini de 13 anys, aquesta franja de població
augmentaria d’un 52%, la qual cosa implicarà una major demanda de
serveis de tipus assistits (residència, habitatges adaptats i/o
dotacionals).

En els tres escenaris, no s’esgotarà el potencial poblacional de 30.000
habitants de l’actual PGOU.
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3. Els equipaments, locals i serveis existents
Dades globals dels equipaments existents a Olesa de Montserrat
Distribució global per usos dels equipaments actuals

Distribució per sectors geogràfics
Equipaments

Codi Equipaments

Do
Es

Sa

Sc

Ad

Ps
Pr
Total

Núm.
equip.

Núm.
equip.

%

Segons sectors

97

100,00%

Nucli urbà
Polígons industrials i de serveis
Urbanitzacions

87
3
7

89,69%
3,09%
7,22%

%

Docents
Sector Nucli urbà

19

19,59%

19

100,00%

Esportius i recreatius
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

33

34,02%

31
2

93,94%
6,06%

Sanitaris i/o assistencials
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

15

15,46%

12
3

80,00%
20,00%

Socioculturals i religiosos
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

15

15,46%

14
1

93,33%
6,67%

Tècnics, administratius i seguretat
Sector Nucli urbà
Sector Polígons industrials i de serveis

13

13,40%

10
3

76,92%
30,00%

Proveïment i subministrament
Sector Nucli urbà

1

1,03%

1

100,00%

Privats
Sector Nucli urbà

1

1,03%

1

100,00%

97

100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU

El nucli urbà concentra la gran majoria dels equipaments respectant
d’aquesta forma la seva importància poblacional.
Distribució per règim de propietat
Equipaments

Segons règim de propietat
De propietat municipal
De propietat pública no municipal
De propietat privada

Núm.
equip.

%

97

100,00%

45
11
41

46,39%
11,34%
42,27%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU

El règim de propietat dels equipaments es distribueix a parts iguals
entre els municipals i els privats.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU

Distribució per règim de gestió
Equipaments

Núm.
equip.

%

Segons règim de gestió

97

100,00%

De gestió municipal
De gestió pública no municipal
De gestió privada o mixta

37
21
39

38,14%
21,65%
40,21%

Dels noranta-set equipaments censats, cal remarcar que dotze d’ells
ho són dues vegades per raó de doble ús.
De forma global, predominen els equipaments esportius (34%) davant
dels docents seguit dels sanitaris i/o assistencials i els socioculturals.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals

Pel que fa a la gestió dels equipaments, predominen lleugerament els
de gestió privada sobre els de gestió municipal, mostrant d’aquesta
forma la forta implicació del sector privat (associatiu principalment) en
els equipaments locals.
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Diagnosi dels equipaments actuals i necessitats futures
Els equipaments docents
Segons les previsions de creixement de la població en edat escolar per als propers anys, caldrà augmentar a curt termini el nombre de places
escolars en els cicles d’educació infantil i primària i posteriorment en els cicles de l’ESO, de Batxillerat i de la Formació Professional. Aquest
augment del nombre de places es podrà realitzar incrementant la ràtio d’alumnes per aula o creant una nova línia a cada cicle (mitjançant la
construcció de noves aules).
A curt termini, caldrà realitzar la construcció de l’equipament poliesportiu de l’Escola Sant Bernat així com l’aulari del cicle de Batxillerat de l’IES
Creu de Saba. Pel que fa a les llars d’infants municipals, i en funció de l’evolució del context demogràfic i econòmic a llarg termini, es planteja la
possibilitat més enllà del 2020 de construir un nou equipament o d’integrar un centre privat a l’oferta pública. Mentrestant caldrà realitzar diverses
obres de manteniment i millores als centres escolars.
La construcció a mig o llarg termini d’un Centre Municipal de Formació Permanent a l’Illa central d’equipaments permetrà resoldre les importants
deficiències de l’actual Escola Municipal d’Arts i Oficis i dinamitzar el sector de la formació permanent a Olesa mitjançant l’agrupament del Centre
de Formació per Adults i del Centre de Normalització Lingüística.

Els equipaments esportius i/o recreatius
Olesa de Montserrat disposa en l’actualitat d’una important i diversificada oferta d’instal·lacions esportives municipals i/o privades amb el Complex
Municipal Esportiu de Les Planes com a centre més important i més emblemàtic. Aquesta oferta permet cobrir actualment de forma prou
satisfactòria la demanda local i es concentra en el nucli urbà. Tot i això, i tal i com ho preveu el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals caldrà
emprendre en els propers anys tot un seguit d’actuacions per tal de millorar les instal·lacions existents i crear-ne de noves.
A curt i mig termini, es tractarà de realitzar diverses obres de millora i ampliació a les instal·lacions existents i més especialment al Complex
Municipal Esportiu de Les Planes i al Camp de Futbol Municipal i construir noves instal·lacions: l’equipament poliesportiu de l’Escola Sant Bernat,
els Centres de Tecnificació de Tir amb Arc i de Tennis Taula i el Circuit d’Escalfament i Entrenament per a córrer i BTT.
A més llarg termini les actuacions més rellevants a emprendre seran la reforma i ampliació parcial del Complex Municipal Esportiu de Les Planes
(amb una nova piscina coberta, una nova pista d’atletisme i un nou camp de futbol). Aquesta actuació requerirà prèviament la redacció d’un pla
director. Finalment, caldrà construir un nou camp de futbol municipal.

Els equipaments sanitaris i/o assistencials
Les característiques actuals del Centre d’Atenció Primària d’Olesa de Montserrat li han de permetre atendre el creixement demogràfic previst d’aquí
a l’any 2025. Pel que fa a les places en residències (assistides o no) per a la gent gran, el municipi disposa en l’actualitat d’una oferta important i
diversificada, si bé una part es troba en centres amb unes dimensions limitades o situats a les urbanitzacions. Pel que fa als Serveis Socials
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municipals, la seva dispersió entre diferents edificis que presenten mancances funcionals i espacials importants, minva la seva capacitat d’actuació.
Finalment, s’està realitzant en l’actualitat important obres de millora i ampliació del Cementiri Municipal.
En aquest context i d’acord amb la previsió d’un increment substancial de la població de més de 65 anys, es preveu a mig o llarg termini, dues
actuacions majors: la creació del Centre de Serveis Municipals que inclourà totes les dependències dels Serveis Centrals a l’Illa central
d’equipaments, la creació de noves places residencials i en centre de dia per a la gent gran dins les residències actuals o mitjançant la construcció
d’un nou equipament de promoció pública i/o privada. Finalment, es preveu l’ampliació de la capacitat del cementiri municipal.

Els equipaments socioculturals i/o religiosos
El municipi d’Olesa de Montserrat disposa en l’actualitat d’una oferta d’equipaments socioculturals municipals i/o privats prou diversificada amb la
Casa de Cultura, la Biblioteca Municipal, el Teatre de la Passió i el Casal Catequístic com a més emblemàtics. Aquesta oferta s’ha ampliat
recentment amb l’obertura del Centre Cívic de Cal Repissa. Es cobreix d’aquesta forma bona part de la demanda, tot hi l’absència d’un equipament
escenicomusical d’un aforament situat entre 400 i 500 espectadors. En aquest context, les necessitats d’actuacions futures poden classificar-se en
dues categories:
o La més important i variada és la creació de nous equipaments culturals dins d’edificis històrics i emblemàtics del municipi: Cal Puigjaner (a
curt o mig termini amb pla d’usos a confirmar), l’Escorxador Municipal per a situar-hi el nou Centre de Joves i la seu de l’Associació de Veïns, i
l’antiga nau industrial Catex-Vilapou o el Molí d’Oli (amb usos a determinar).
o I la segona categoria que inclou la rehabilitació del Teatre Olesa “Salistes” que permetrà la recuperació d’una sala de 400 espectadors, la
possible consolidació del Teatre de la Passió com a centre cultural polivalent, la creació d’un hotel d’entitats a l’antiga escola Sant Bernat i
finalment la possible construcció a llarg termini d’una segona biblioteca local.

Els equipaments administratius, de seguretat i/o tècnics
La Casa de la Vila és actualment l’equipament municipal administratiu més representatiu del municipi. La seva planta baixa ha estat reformada
recentment. Aquest edifici es complementa amb alguns locals on se situen diferents serveis municipals., la majoria dels quals (seu de la Policia
Local inclosa) presenten mancances funcionals i espacials importants. Aquesta dispersió dificulta a més a més la coordinació dels serveis i
l’optimització dels recursos.
Pel que fa als equipaments tècnics, s’acaba de posar en funcionament el nou edifici i taller de les brigades municipals d’obres i la deixalleria
municipal reformada i ampliada. En aquest context, les necessitats d’actuacions futures són:
o la creació d’un nou Centre de Serveis Municipals a l’Illa Central d’Equipaments a proximitat de la Casa de la Vila per tal d’agrupar-hi tots els
serveis administratius actualment dispersos;
o La construcció d’una nova seu per a la Policia Local;
o La realització de millores diverses a l’edifici de la Casa de la Vila.
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4. El pla d’inversió
L’anàlisi i la diagnosi del context actual i futur i més especialment del marc urbanístic i dels equipaments existents, ha permès definir el Pla
d’Inversió que inclou un total de 39 actuacions de les quals algunes es troben en fase de realització mentre que les altres s’hauran de realitzar a
curt o mig termini o en el futur
La temporalització proposada de les actuacions, sobretot a partir del curt termini és indicativa. En efecte, cal tenir present que la capacitat inversora
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, de les altres Administracions (i més especialment de la Generalitat de Catalunya) i dels possibles promotors
privats i/o l’aparició de noves circumstàncies en els propers anys (per exemple la modificació del marc normatiu vigent o de plans d’inversió o
d’ajuts d’altres Administracions, uns canvis substancials en el context social, econòmic o polític local i supramunicipal etc.) poden modificar-la,
accelerant o retardant els terminis previstos o fent aparèixer la necessitat de noves actuacions difícilment identificable avui.
Quadre resum del pla d’inversió
Temporalització

Nombre d'actuacions
proposades

Cost orientatiu mínim
total de les obres (1)

En curs (2011-2012)

2

2,310 M €

Curt termini (2012-2015)

13

2,035 M €

Mig termini (2016-2020)

9

5,182 M a 6,835 M €

Futur (>2020)

15

24,699 M a 27,873 M €

Total general

39

34,226 M a 39,053 M €

(1) El cost orientatiu amb el 18% de l’IVA inclòs precisa únicament per als projectes promoguts o amb una forta implicació de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, però amb possibilitat de
finançament extern via subvencions i ajuts d’altres administracions o inversions privades18% IVA inclòs

Segons els usos, les 39 actuacions es distribueixen d’aquesta forma:
− 13 actuacions per a equipaments esportius, de les quals una és compartida amb l’àmbit docent.
− 13 actuacions per a equipaments socioculturals.
− 8 actuacions per a equipaments docents de les quals una és compartida amb l’àmbit esportiu.
− 3 actuacions per a equipaments sanitaris, assistencials i/o socials.
− 3 actuacions per a equipaments administratius i serveis tècnics.
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Les actuacions en curs (2011-2012)
Àrea
Sociocult
ural
Sanitari

Núm.

Termini

1.1

En curs

Actuacions
Centre Cívic Cal Repissa

Tipus d'actuació
Obra nova

2011-2012
1.2

En curs

Localització
Cal Repissa nucli antic

Promotor

Cost orientatiu mínim
de l'obra (1)

Ajuntament

1,100 M €

Empresa concessionària

1,210 M €

c/ Ample 25
Nou tanatori municipal

Obra nova

2011-2012

Cementiri municipal
Carretera de Martorell s/n

Total
2,310 M €

(1) Amb el 18% de l'IVA inclòs

Les actuacions a curt termini (2012-2015)

Docent

Àrea

Docent
Esport

Núm.

Termini

2.1

Curt
2012-2015

Reforma o obra nova

Localització
Escoles exis tents o solar per determinar

Promotor

Cost orientatiu mínim
de l'obra (1)

Generalitat

No determinat

Curt
2012-2015

Cons trucció aulari batxillerat IES Creu de Saba

Obra nova

IES Creu de Saba
Av. Francesc Macià, 193

Generalitat

No determinat

2.3

Curt
2012-2015

Cons trucció Equipament poliesportiu Escola Sant Bernat

Obra nova

Solar barri de Sant Bernat
Camí de la Flora s /n

Ajuntament
Generalitat

1,350 M €

2.4

Curt

Cons trucció Centre de Tec nificació Tennis Taula

Obra nova

Ajuntament

0,425 M €

Cons trucció Centre de Tec nificació Tir amb Arc

Obra nova

Ajuntament

0,175 M €

2.5

Curt
2012-2015

Esports

Ampliac ió del nombre de plac es es colars per als cicles
d'educ ac ió infantil i primària

Tipus d'Actuació

2.2

2012-2015

2.6

Curt

2.7

2012-2015
Curt
2012-2015

2.8

Curt
2012-2015

2.9

Curt
2012-2015

Sociocultural

Actuacions

2.10

Curt
2012-2015

2.11

Curt
2012-2015

2.12

Curt
2012-2015

2.13

Curt
2012-2015

Millores Camp Municipal de Futbol
Millores Pavelló Poliesportiu Salvador Boada
Ampliac ió s ala fitness Pavelló Polies portiu Salv ador
Boada
Millores Piscina c oberta i Pis cines des cobertes
Millores a Instal·lacions es portives de lliure accés i
d'algunes escoles
Obres de conservació edifici de Cal Puigjaner

Reformes i reparacions
Reformes i reparacions
Obra nova i reforma
Adaptació ins tal·lacions

Complex Esportiu Municipal
c/ Urgell s/n
Camp Municipal de Tir amb Arc
Les Planes
Camp Municipal de Futbol
c/ Priorat s /n
Complex Municipal Esportiu de Les Planes
c/Urgell s/n
Complex Municipal Esportiu de Les Planes
c/Urgell s/n
Complex Municipal Esportiu de Les Planes

c/Urgell s/n
Instal·lacions municipals i Centres
Substitució d'equipaments
d'Ens enyament
Rehabilitació

Es tudi de programació equipament cultural a Cal
Puigjaner

Estudi

Obres de conservació antic Escorxador Municipal

Rehabilitació

Cal Puigjaner
c/ Creu Real
Cal Puigjaner
c/ Creu Real
Antic Esc orxador Municipal
c/ Esc orxador s/n

Ajuntament

A determinar amb
estudi tèc nic

Ajuntament

0,041 M €

Ajuntament

0,016 M €

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

A determinar amb
estudi tèc nic
0,013 M €
A determinar amb
estudi tèc nic
0,015 M €
A determinar amb
estudi tèc nic

Total
2,035 M €

(1) Amb el 18% de l'IVA inclòs
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Actuacions en curs
1.1. Centre Cívic Cal Repissa

Actuació en curs

Actuacions en curs

Actuacions a curt termini
2.1 Creació línia suplementària cicle educatiu infantil i primària
2.2 Construcció aulari batxillerat IES Creu de Saba
2.3 Construcció equipament poliesportiu Sant Bernat
2.4 Construcció centre de tecnificació tennis taula
2.5 Construcció centre de tecnificació tir amb arc
2.6 Millores camp municipal de futbol
2.7 Millores pavelló municipal poliesportiu Salvador Boada
2.8 Ampliació sala de fitness pavelló municipal poliesportiu Salvador Boada
2.9 Millores piscina coberta i piscines descobertes municipals
2.10 Millores a instal·lacions esportives de lliure accés i d´algunes escoles
2.11 Obres de conservació Cal Puigjaner
2.12 Estudi de programació centre cultural Cal Puigjaner
2.13 Obres de conservació antic Escorxador Municipal

Actuació a curt termini

Llumbreres

Límit terme municipal

Actuació a curt termini
Límit terme municipal
Límit sòl urbà

Límit sòl urbà

Actuació en curs
1.2 Nou tanatori municipal

Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer

2.4
2.7
2.8
2.9

PI
Can Vinyals

2.5

Les Planes
2.10

2.3

Ribes Blaves

Sant Bernat
2.6
2.11
2.12

2.1

Nucli Antic
1.1

PI La Flora

2.1

2.2

Collet de
Sant Joan

2.1

2.1

Els Closos

2.10
2.1
2.10

Poble Sec
2.10

2.1

Oasis

Rambla
Eixample

2.13

Robiroles

La Central

2.1
2.10

1.2

PI Can Singla

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Actuacions en curs i a curt termini

Actuacions en curs i a curt termini
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis

N

0

250

Urbanitzacions Ribes Blaves i Oasis

500 m
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Les actuacions a mig termini (2016-2020)

Docent

Àrea

Núm.

Termini

3.1

Mig
2016-2020

3.2

Mig
2016-2020

Esport

3.3

Mig
2016-2020

3.4

Mig
2016-2020

3.5

Sociocultural

3.6
3.7

Mig
2016-2020
Mig
2016-2020
Mig
2016-2020

3.8

Mig
2016-2020

3.9

Mig
2016-2020

Actuacions

Tipus d'Actuació

Ampliació del nombre de places escolars per al cicle
educatiu ESO

Reforma i/o obra nova

Obres de millora Llars municipals i Escoles

Reformes i reparacions

Circuit d'escalfament i entrenament per còrrer i BTT
Pla director per al projecte d'ampliació i reforma del Complex
Municipal Esportiu de Les Planes
Creació d'un equipament cultural a Cal Puigjaner

Obra nova

Creació del Centre de Joves i del Local de l'Associació de
Veïns Rambla-Eixample a l'antic escorxador municipal

Rehabilitació i
Obra nova

Creació d'un hotel d'entitats a l'antiga escola Sant Bernat

Reforma

Estudi per a l'ampliació Xarxa Local de Lectura Pública

Estudi

Promotor

Cost orientatiu mínim
de l'obra (1)

Generalitat

No determinat

Llars d'infants municipals i Escoles

Ajuntament

Per definir

Generalitat

Sòl urbà i/o sòl no urbanitzable

c/Urgell s/n

Reforma i obra nova

Estudi

IES D. Blanxart o IES Creu de Saba

Complex Municipal Esportiu de Les Planes

Estudi

Estudi de programació per a la creació d'un equipament
cultural municipal a l'antiga nau industrial Catex-Vilapou

Localització

Ajuntament

0,181 M €

Ajuntament

0,018 M €

Cal Puigjaner

Ajuntament

c/ Creu Real s/n
Antic Escorxador Municipal
c/ Escorxador s/n
Antiga Escola Sant Bernat

Generalitat

c/ Jaume Balmes s/n
Antiga Nau Catex Vilapou
c/dels Tintorers s/n
Biblioteques municipals

No determinat

Ajuntament
Ajuntament

3,530 M €
Des de 1,428 M € a 3,081
M€
A determinar amb
estudi tècnic

Ajuntament

0,010 M €

Ajuntament

0,015 M €

Total
5,182 M a 6,835 M €

(1) Amb el 18% de l'IVA inclòs
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Actuació a mig termini

Creació d´una lìnia suplementària per al cicle educatiu de la ESO
Obres de millora llars d´infants municipals i escoles
Círcuit d´escalfament i d´entrenament per còrrer i BTT
Pla director per al projecte ampliació i reforma del Complex Municipal Esportiu
de les Planes
Creació d´un equipament cultural a Cal Puigjaner
Creació del centre de joves i del local per a l´associació de veïns
Rambla-Eixample a l´antic escorxador municipal
Creació d´un hotel d´entitats a l´antiga escola Sant Bernat
Estudi de programació per a la creació d´un equipament cultural
municipal a l´antiga nau Catex-Vilapou
Estudi per a l´ampliació de la xarxa local de lectura pública

Límit terme municipal
Límit sòl urbà

3.3
3.4

PI
Can Vinyals

Les Planes
3.1
3.2
3.7

Sant Bernat

3.2

3.5

Nucli Antic
PI La Flora

Collet de
Sant Joan

3.1
3.2

3.9

Els Closos

Poble Sec

3.2

3.2

Rambla
Eixample

3.6

Robiroles

La Central

3.2

PI Can Singla

3.8

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Actuacions a mig termini
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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Les actuacions futures (>2020)

Àrea

Núm.

Termini

4.1

Futur

Docent

> 2020
4.2

Futur

4.3

> 2020
Futur
> 2020

4.4

Futur

Actuacions
Nova Llar municipal d'Infants

Obra nova o integració
centre privat

Ampliac ió del nombre de places es colars per al cic le de
Batxillerat i nous c icles de formac ió profess ional

Reforma i/o obra nova

Creació del nou Centre Municipal de Formac ió Permanent
Nova pis cina municipal c oberta

Esport

> 2020
4.5

Futur
> 2020

4.6

Futur

Tipus d'Actuació

Nova Pista d'Atletis me amb Camp de Futbol Interior
Nou Camp de Futbol Municipal

Obra nova
Obra Nova
Obra nova

Sociocultural

Futur
> 2020

4.8

Futur
> 2020

4.9

Futur
> 2020

4.10

Futur

Sanitari

> 2020
4.11

Futur
> 2020

4.12

Futur

Aminis tratiu,
s erveis tècnics

> 2020
4.13

Futur
> 2020

4.14

Futur
> 2020

4.15

Futur
> 2020

SUPr.1 Eixample (Rf6)
Aparcament Poble Sec (Re10)
IES D. Blanxart i/o IES Creu de Saba
c/ Val d'Aran s/n, Av . Francesc Mac ià 193
Illa central d'equipaments
Parc Municipal s/n
Complex Municipal Es portiu de Les Planes
c/ Urgell s/n
Complex Municipal Es portiu de Les Planes

Obra Nova

Creació Centre Cultural Polivalent al Teatre de la Passió
Cons trucció d'una 2ª Bibliotec a municipal
Creació Equipament Cultural a l'antiga nau Catex-Vilapou

Rehabilitac ió i
Obra nova
Reformes i millores
Obra nova
Rehabilitació

Creació de noves places de residència assistida i centre de
dia per a la Gent Gran

Obra nova

Ampliac ió c apacitat Cementiri Municipal

Obra nova

Creació del nou Centre de Serveis Municipals

Obra nova

Nova seu de la Policia Loc al

Obra nova

Millores edifici de la Casa de la Vila

Reformes

Cost orientatiu mínim
de l'obra (1)

Ajuntament

1,050 M €

Generalitat

No determinat

Ajuntament

Des de 5,442 M € a 6,853
M€

Concessionari servei
Ajuntament

3,906 M €
2,375 M €

Ajuntament

1,300 M €

c/ Anselm Clavé 173

Entitat
Ajuntament

Des de 3,490 M € a 4,416
M€

Teatre de la Pass ió

Entitat

SUPr.8 Camí de Ca l'Isard (Rf4)
o SUPr4 Cal Candí (Rf1)

Rehabilitac ió del Teatre Olesa "Salistes"

Promotor

Ajuntament

c/ Urgell s/n

> 2020
4.7

Localització

Teatre d'Olesa Salistes

c/ Anselm Clavé 109
SUPr.8 Camí de Ca l'Isard (Rf5)
Polígon Industrial Catex-Vilapou
c/ dels Tintorers s/n
SUPr4 Cal Candí (Rf1)
SUPr3 Can Carreras (Rf3)
Cementiri municipal
Carretera de Martorell s/n
Illa central d'equipaments
Parc municipal s/n
Antiga c as erna de la Guàrdia Civil o
Aparcament Poble Sec (Re10)
Cas a de la Vila
Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n

Ajuntament

No determinat

Ajuntament

2,100 M €

Ajuntament

1,050 M €

Promotor privat
i/o públic

No determinat

Concessionari servei

No determinat

Ajuntament

Des de 2,936 M € a 3,773
M€

Ajuntament

1,050 M €

Ajuntament

No determinat

Total
24,699 M a 27,873 M €

(1) Amb el 18% de l'IVA inclòs
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4.1 Nova llar municipal d´infants
4.2 Creació línia suplementària per al cicle educatiu de batxillerat
i de nous cicles de formació professional
4.3 Creació del nou centre municipal de formació permanent
4.4 Nova piscina municipal coberta
4.5 Nova pista d´atletisme amb camp de futbol interior
4.6 Nou camp de futbol municipal
4.7 Rehabilitació del teatre Olesa “Salistes”
4.8 Creació del centre cultural polivalent al teatre de la Passió
4.9 Construcció d´una 2ª biblioteca municipal
4.10 Creació d´un centre cultural a l´antiga nau Catex-Vilapou
4.11 Creació de noves places de residència assistida i de centre de dia per a la gent gran
4.13 Creació del nou centre de serveis municipals
4.14 Nova seu de la policia local
4.15 Millores edifici de la Casa de la Vila

Actuació futur

Actuació futura

Límit terme municipal

Límit terme municipal

Llumbreres

Límit sòl urbà

Límit sòl urbà

Límit sector sòl urbanitzable
4.12 Ampliació de la capacitat
del cementiri municipal

Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer

4.4
4.5

PI
Can Vinyals

Les Planes

Ribes Blaves
4.2
4.14

Sant Bernat
4.6
4.11

SUPr.4
4.11

Nucli Antic
PI La Flora

Collet de
Sant Joan

4.2

Els Closos

4.3
4.13
4.15

4.7

4.8

Poble Sec
4.1
4.14

Oasis
Rambla
Eixample

Robiroles

La Central
4.6
4.1

4.9
4.12

PI Can Singla

4.10

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Actuacions futures

Actuacions futures
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis

N

0

250

Urbanitzacions Ribes Blaves i Oasis

500 m
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0

250

500 m
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5. Propostes d’usos per als solars disponibles o futurs
Els dos quadres que es desenvolupen a continuació presenten els possibles usos per als solars d’equipaments disponibles actualment i per als
previstos en el futur.
Aquesta proposta d’usos es realitza en coherència amb les propostes d’actuació identificades al capítol anterior.
Solars per a equipament disponibles
Codi Solars per a equipament disponibles
Re

Sector Nucli Urbà

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zona esportiva 1
Zona esportiva 2
SUNPr.7 Esportiu
Zona de jocs infantils Sant Bernat
Solar annex Llar Sant Maria
Gimnàs Escola Sant Bernat
Aparcament carrer Riera (Molí d'Oli)
Escorxador
Espai públic davant Escola Povill
Aparcament Poble Sec
Parc de la Balconada

Re

Sector Poligons Industrials i de Serveis

20
21
22

Polígon Industrial Catex Vilapou
SUPi.2 - PI La Flora
PI Can Vinyals

Re

Sector Urbanitzacions

30

Oasis - PEMU 1

Nucli

Les Planes
Les Planes
Les Planes
Sant Bernat
Sant Bernat
Sant Bernat
Nucli antic
Rambla - Eixample
Poble sec
Poble sec
Collet de Sant Joan

PI Catex - Vilapou
PI La Flora
PI Can Vinyals

Urb. Oasis

Solars per a equipaments futurs
Possibles usos

Codi Solars per a equipaments futurs

Ampliació Complex Esportiu Municipal
Ampliació Complex Esportiu Municipal
Ampliació Complex Esportiu Municipal
Zona de jocs infantils
Ús potencial sense identificar
Equipament Poliesportiu Escola
Aparcament
Centre de joves i seu associació de veïns
Requalificació a espai verd
Seu policia local o llar d'Infants
Espai verd

A disposició de les brigades municipals d'obres
A disposició de les brigades municipals d'obres
A disposició de les brigades municipals d'obres

Ús potencial sense identificar
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Rf

Sector Nucli urbà

1
2
3
4
5
6
7

SUPr 4
SUPr.4 Club de Bàsquet Olesa
SUPr.3
SUPr.8
SUPr.8
SUPr.1
SUPr.9

Rf

Sector Poligons Industrials i de Serveis

10
11
12

SUPs.2
SUNPs.3
SUPi.3

Rf

Sector Urbanitzacions

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PEMU 2
PEMU 3
PEMU 4
PEMU 5
PEMU 5
PEMU 6 (pista poliesportiva)
PEMU 6
PEMU 6
PEMU 7
PEMU 8
PEMU 9
PEMU 10
PEMU 11

Nucli

Les Planes - Cal Candí
Les Planes
Can Carreras
La Central - Camí de Ca l'Isard
La Central - Camí de Ca l'Isard
La Central - Eixample
Urbanització Robiroles

Nucli urbà
Nucli urbà
Carretera de la Puda

Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Torrent del Reganer
Urb. Camí de Sant Pere
Urb. Llumbreres
Urb. Mas de les Aigues
Urb. Casa Blanca

Possibles usos

Camp de futbol o equipament assistencial
Pista poliesportiva
Residència gent gran
Camp de futbol
Biblioteca i/o serveis assistencials
Equipament docent
Ús potencial sense identificar

Estació transport públic, aparcament
Ús potencial sense identificar
Ús potencial sense identificar

Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial
Ús potencial

sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
sense identificar
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6. Avaluació econòmico-financera del pla d’inversió
El Pla estima una inversió total orientativa entre 34,226 milions i 39,053 milions € (escenari baix i escenari alt respectivament). Es diu inversió
orientativa perquè algunes de les propostes d’actuació no tenen definit encara un pressupost d’execució. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
assumeix entre un 75% i un 93% de les inversions totals previstes (25,620 milions € i 36,190 milions € respectivament). La resta d’inversions
s’imputen a Altres Administracions (Generalitat principalment) i a Privats (Entitats, concessionaris, etc.).
Aquestes xifres ens indiquen una inversió mitjana anual màxima a assumir per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat de 0,678 milions € a curt termini
(2013-2015) i de 1,036 milions € a mig termini (2016 – 2020). Més enllà de l’any 2020, el grau de variabilitat de les dades i del marc legal i financer
esdevé massa important per a realitzar cap valoració.
Aquesta necessitat d’inversió anual se situa molt per sota de la xifra d’inversió real assumida per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat entre els anys
2006 i 2010. En concret les necessitats d’inversió del Pla suposen en el curt termini entre un 11% i un 18% de la inversió real municipal executada,
i en el mig termini entre un 16% i un 27% de la inversió municipal executada.
Aquestes xifres previstes pel Pla resulten avui assumibles per la Hisenda Local d’Olesa de Montserrat tenint en compte la capacitat de generar
autofinançament a partir dels recursos propis i de la capacitat de poder concertar nou finançament aliè:
• La capacitat d’autofinançament generada partir dels recursos ordinaris s’ha situat en una xifra mitjana de 1.654.924 € entre els anys 2006 i 2010
i, de l’altra,
• el deute viu consolidat en data 31 de desembre de 2011 és igual a 6.359.492 € i representa el 31% dels ingressos corrents liquidats o meritats
l’any anterior. Tenint en compte que per criteris de prudència, les entitats locals podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per al
finançament d’inversions quan el volum total del capital viu de les operacions vigents a curt o llarg termini no excedeixi del 75%, significa que el
marge de maniobra per acudir al finançament aliè és suficient com per establir una estratègia mixta de recurs ordinari i aliens i poder assumir les
inversions que estima el Pla. En termes financers es manifesta que la Hisenda Municipal d’Olesa de Montserrat té en data 2011 un marge
suficient com per poder assumir nous reptes en termes d’inversió via finançament aliè en el mig termini segons la normativa general (Llei de
Hisendes Locals) i segons la limitació en el curt termini a través de la Llei de pressupostos de l’Estat de l’any 2011.
El comportament de l’estalvi net corrent durant el període analitzat, del compte financer i de la càrrega financera municipal, permet a l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat recórrer a la combinació d’alternatives diverses de finançament (recursos propis i recursos aliens) per poder afrontar els
compromisos inversors que li atorga el Pla Director d’Equipaments amb el ventall d’alternatives executades a dia d’avui.
La solvència econòmico-financera de la Hisenda Local d’Olesa de Montserrat permet avui tirar endavant les inversions municipals de
reduïda dimensió que li atorga el Pla.
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