ACTA NÚM. 01 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE BARRIS
DEL DIA 30 DE GENER DE 2013.

Al Saló de sessions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat , a les 19 hores del dia
30 de gener de 2013, es reuneixen en segona convocatòria els senyors relacionats
a continuació per dur a terme la sessió ordinària convocada.

ASSISTENTS

Presidenta:

Sra. Montserrat Esparbé i Parent

Vocals:

Sr. Feliciano García Bautista (A.V. Les Planes)
Sr. Iván Gálvez Escobar (A.V. Sant Bernat)
Sr. Antonio García Mandoyo (A.V. Poble Sec)
Sra. Mª Àngeles Cáliz Gómez (A.V. Poble Sec)
Sr. Juan Miguel Granada (A.V. Poble Sec)
Sr. Faustino Martínez Delgado (A.V. Oasis)
Sr. Francisco Sánchez Torres (A.V. La Rambla)
Sr. Josep Batallé Barea (Entesa dels Olesans)
Sr. Toni Bonastre i Turell (ERC)
Sra. Merittxell Arenas Sedano (AJSO)
Sr. Jesús Cañizares Martínez (AJSO)
Sra. Merche Navarro Martínez (AJSO)

Secretària;

Sra. Isabel Blanco Veiga

1. Establiment de calendari 2013
El calendari de 2013 s’enviarà per correu, per poder preveure que les activitats o
festes no coincideixin i pugui haver una coordinació al respecte.

2. Convenis ús de locals de titularitat municipal
Es comunica que l’associació de veïns del casc antic inaugura un nou local a
l’edifici de Cal Repissa.
Els convenis s’aprovaran en el Ple municipal, es publicaran el Butlletí Oficial de la
Província i posteriorment es procedirà a la seva signatura.

3. Procés participatiu delimitació de les zones d’influència de les AAVV
La presidenta exposa que la delimitació administrativa no encaixa amb la
delimitació dels barris, i per tant es proposa fer un treball de camp tenint en
consideració l’opinió dels ciutadans i de les entitats per aconseguir una delimitació
més real. Es presenta una proposta i es convida a formular aportacions per tal
d’elaborar el mapa de les zones d’influència de les associacions de veïns.
4. Utilització de la seu electrònica
S’informa de posar en marxa la possibilitat de certificats nominals per les entitats i
utilitzar la signatura electrònica per poder fer consultes les 24 hores del dia, en
quant a registres, presentació documental...etc. Es facilitaran a l’oficina d’atenció al
ciutadà de manera gratuïta i es permetran dues persones com a màxim per entitat.
5. Assegurances
Es planteja la possibilitat de fer una assegurança de responsabilitat civil conjunta.
6. Novetats 2013 relatives a la modificació del reglament del consell
S’informa que el reglament del consell vigent està penjat a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El 14 de febrer es farà una reunió entre presidents dels consells i tècnics per
aconseguir que els consells siguin més dinàmics i participatius.
7. Programació activitats 2013 de les entitats i propostes per fer calendari
comú
La majoria dels assistents han mostrat la conformitat en establir la data proposada
per la presidenta en quan a la realització de la Mostra d’Entitats el dia 1 de juny de
2013.
8. Recordar com sol·licitar material i espais
Recordar que la sol·licitud de material i espais municipals s’ha de fer amb un mes
d’antelació.
9. Compartir espais entre associacions
S’informa que hauran de compartir els espais entre les associacions de veïns i
entitats mentre no es solucioni el problema actual de manca d’espai municipal.
10. Nova aplicació informàtica per les associacions i entitats
El Sr. Daniel Martínez Pous, a títol individual ha creat desinteressadament una nova
aplicació/eina informàtica per les associacions i entitats, i fa una explicació pràctica
del mateix.

11. Informació proposta del pressupost 2013
El Regidor d’Hisenda Sr. Joan Segado Cano exposa als assistents l’avantprojecte
del pressupost 2013.
12. Precs i preguntes
L’Associació de veïns de Sant Bernat es queixa de la complexitat dels formularis o
models, i terminis per sol·licitar les subvencions aportades per l’Ajuntament.
La presidenta del consell manifesta la seva total col·laboració amb les associacions
per resoldre qualsevol dubte al respecte, i alhora intentar simplificar els formularis.
La presidència aixeca la sessió a dos quarts de deu del vespre, de la qual cosa,
com a secretària, estenc aquesta acta de tres pàgines.
Vist i Plau
La presidenta;

