ACTA NÚM. 1 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL SECTORIAL
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I BENESTAR
SOCIAL EL DIA 25 DE GENER DE 2012.
A la Sala de Reunions de la Casa Consistorial de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a les
20:30 hores del dia 25 de gener de 2012, es reuneixen en segona convocatòria els senyors
relacionats a continuació, i es constitueix el Consell Sectorial d’organització i funcionament
de Solidaritat, Cooperació i Benestar Social per celebrar sessió ordinària convocada i tractar
els assumptes que figuren a l’ordre del dia.

ASSISTENTS
Presidenta
Sra. Georgina Muñoz Gil
Vocals
Sra. M.Carmen Manzanares
Sra. Jacinta Folch
Sr. Llorenç Segura
Sr. Carlos Ferreiro

(Ass. Voluntaris d’Olesa)
(Acaps)
(Acaps)
(Fundació Lleida Solidaria)

Convidats
Sra. Ramona Rubio
Sra.Rosina López
Sra. Isabel Canals
Sr. Mingo Valles
Sra. Margarita Ruiz
Sr. Domènec Paloma

(Ass. Dones i Progrés)
(Ass. Dones i Progrés)
(Creu Roja)
(Independent)
(Tècnica Serveis Socials)
(CIU)

Excusats
Sr. Francisco Santiago

(Plataforma d’Entitats)

Secretària
Sra. Pilar Gutiérrez Ramírez
-------------------------

1. Aprovació Actes anteriors dels anys 2010 i 2011
S’aproven per unanimitat les Actes dels anys 2010 i 2011.
2. Calendari de convocatòries del Consell 2012
La Presidenta comunica als assistents que les sessions continuaran els 4ts dimecres de
mes (mesos imparells a les 20,00 hores en primera convocatòria i 20,30 hores en segona
convocatòria.
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Les dates previstes pels propers Consells en sessió ordinària per a 2012 són:
28 de març, 23 de maig, 25 de juliol, 26 de setembre i 28 de novembre.
3. Resum de l’any 2011
La presidenta comenta que, s’està elaborant la memòria i que en el proper Consell està
previst presentar-la.
4. Donar compte subvencions 2011
El Sr. Ferreiro explica que, el pagament de les subvencions aprovades serà el proper mes
de febrer, els documents que s’han de presentar són:
Justificació de la despesa (amb factures originals o fotocòpies compulsades)
Memòria
Certificats d’Hisenda i Seguretat Social (aquest es poden sol·licitar a la Tresoreria Mpal. de
l’Ajuntament amb l’imprès corresponent i emplenat per les Entitats).
També comenta que l’entitat COVIDEC ha renunciat a la subvenció.
5. Informacions vàries subvencions 2012
La Presidenta informa que, aquest any comptem amb un 25% menys del pressupost de la
Regidoria. Las bases generals de les subvencions han canviat, estan en exposició pública, i
en relació a les bases específiques s’estan treballant amb els diferents Consells. Les dates
sortiran a la convocatòria.
També comenta que s’ha de donar valor a l’assistència als Consells per poder atorgar
subvencions.
6. Novetats relatives a la modificació del Consell per a 2012
La Presidenta comunica als assistents la voluntat de fer efectiu el que diu la Llei, per tant
s’ha de modificar el Consell (Consell de Solidaritat i Cooperació i Consell de Benestar
Social), això comporta que s’han d’elaborar 2 reglaments, que el procés és llarg, ha de
passar pel Consell de Participació i finalment pel Ple de la Corporació per a la seva
aprovació, però la voluntat és fer-ho efectiu aquest any 2012 i així estar en el marc legal.
Reparteix a tots els membres el reglament actual i convida a totes les entitats a aportar les
seves opinions i treballar conjuntament per poder elaborar un primer esborrany del nou
reglament.
7. Programació activitats de les entitats per a 2012 i propostes
La Presidenta sol·licita a les entitats el calendari de les activitats per a 2012 per programar
les dates i evitar no solapar 2 activitats, també sol·licita propostes per comentar-les en el
proper Consell.
8. Activitats conjuntes 2012
La Presidenta comenta que, la Fira d’Entitats esta programada pel proper mes de juny, ja
facilitarà la data concreta i la 3a Mostra Intercultural pel proper mes de desembre.
També comenta que, un cop al any, com a mínim, cada entitat ha de tenir el seu propi dia,
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en solitari, per ha fer una activitat de cara al poble.
Recorda als assistents com sol·licitar el material i espais, per les activitats, mitjançant
instancia un mes abans.
9. Informacions vàries (Premi Irenia)
La Presidenta informa que, Irenia-Jocs Pau ha rebut un premi internacional, de moment no
se sap si per aquest any es continuarà amb les Escoles d’Olesa, s’ha d’estudiar si es pot
assumir, tot i que la valoració de les escoles ha estat molt positiva.
10. Precs i preguntes
La Sra. Isabel Canals pregunta perquè es paga la quota al Fon s Català de Cooperació.La
Presidenta contesta que el Fons dona la garantia de que els diners arriben al lloc, però pot
ser una decisió política i s’ha de valorar el perquè s’ha de ser membre del Fons.
La Sra. Jacinta Folch pregunta si es farà algun curs de formació, li contesta que si troben un
de gratuït el faran.
La Sra. Mª Carmen Manzanares pregunta com es portarà a terme la difusió de les activitats
de les entitats, li contesta que es podrien incloure en el calendari de les activitats culturals i
mitjançant la difusió per Olesa Radio.

------------------------La Presidència aixeca la sessió a les nou hores i cinquanta-cinc minuts del vespre, de la
qual, com a Secretària, estenc aquesta acta de tres pàgines.
Vist i Plau
La Presidenta,

Georgina Muñoz Gil
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