ACTA NÚM. 7 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL SECTORIAL
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I BENESTAR
SOCIAL EL DIA 26 DE SETEMBRE 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 26 de setembre 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. Jacinta Folch
Sr. Llorenç Segura
Sra. Sara Valls
Sr. Santiago Sánchez
Sra. Elisa Redal

(Acaps)
(Acaps)
(Ass. Voluntaris d’Olesa)
(Creu Roja)
(Ass. Dones i Progrés)

Convidats
Sr. Carlos Ferreiro
Sra. Montserrat Esparbe
Sra. Montserrat Muñoz
Sr. Juan Segado

(Tècnic de l’Ajuntament)
(Regidora de l’Ajuntament)
(Tècnica de l’Ajuntament)
(Regidor de l’Ajuntament)

Secretària
Sra. Pilar Gutiérrez Ramírez

------------------------1. Aprovació Actes núm. 1-2-3-4-5 i 6 de 2012
S’aproven per unanimitat dels assistents les Ates 1-2-3-4-5 i 6 de 2012.
2. Nou reglament
Per manca de temps aquest punt és deixa sobre la taula per tractar-lo en el proper Consell.
3. Donar compte dels departaments de SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
IGUALTAT I SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
La presidenta explica als assistents en que s’està treballant en vers al següents
departaments:
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SERVEIS SOCIALS
-Celebració de l’any de l’envelliment actiu:
Diverses activitats, xerrades i exposicions relacionades amb la gent gran, del 29 de
setembre al 3 de novembre de 2012.
-Xarxa d’infància i adolescència:
Estan treballant per portar els documents al proper Ple del mes d’octubre.
-Evolució de les problemàtiques ateses des de Serveis Socials:
Increment de la necessitat d’ajuts d’aliments.
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
-Tema quota al Fons Català de Cooperació:
L’Equip de Govern creu que s’ha de conservar l’aportació.
-Subvencions 2012:
Les bases estan penjades a la pàgina Web de l’Ajuntament i les dates de la convocatòria.
-Projecte conviure a la Mediterrània curs 2012/2013:
Es continua amb el projecte per a 2013.
-Cobrament de subvencions 2011:
S’informa de les entitats i associacions que cobraran la subvenció de 2011
ACAPS, LLEIDA SOLIDARIA, ESCOLAPIES I AMICS DEL NEPAL.
SANITAT I CONSUM
-Setmana del consum responsable:
S’estan preparant diverses activitats i l’exposició SOM COM SOM.
-Vacunacions alumnes escoles:
La campanya properament començarà, referent al programa de fluor aquest any no serà
possible fer-ho per causes de les retallades.
-Dia Internacional de l’Alzheimer:
Es preparen diverses activitats.
-També estan treballant en altres temes (animals de companyia.....)
IGUALTAT
-Subvencions a entitats- octubre publicades les bases a la Web:
Abans de final d’any s’espera que es puguin pagar.
-Activitat del dia internacional contra la violència de gènere:
El programa estarà enllestit properament, les activitats, exposicions i tallers estan previstos
del 22 al 28 de novembre.
-Proposta de futurs tallers a partir de gener de 2013:
Dinamitzar la TEIXIDORA i omplir-lo d’activitats.
4. Punt extraordinari: Informar sobre les Ordenances fiscals per a 2013.
El Regidor d’Hisenda sol·licita als assistents informar sobre la proposta de les Ordenances
per a 2013, tots els membres assistents estan d’acord.
El regidor d’Hisenda explica les Ordenances fiscals 2013 fent especial atenció a aquelles en
què es proposen modificacions. Considera que és un proposta prudent i ajustada a la
situació econòmica del moment. Es mantenen totes les bonificacions que estan establertes
en les ordenances vigents referides a bonificacions mediambientals i socials.
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Tributs locals:
IBI: no obtindrà cap modificació.
IAE: es millorarà la redacció.
IVTM: no es modifica.
IITVNU: no es fa cap increment, i s’està fent l’estudi perquè sigui com una dació en
pagament.
ICIO: es farà una modificació del redactat.
Taxes:
GUALS: només es farà un canvi en el redactat, també s’equipararà la tarifa dels
pupil·latges dels pàrquings privats que fan negoci amb els pàrquings de multi propietat.
ESCOMBRARIES: es presenten dues possibilitats de càlcul, una primera a partir d’una
part fixa i una variable segons el valor cadastral de l’habitatge i l’altra per trams. En
ambdós casos la majoria de ciutadans pagarien el mateix o menys que l’any en curs,
mentre que una minoria estimada en el 25% pagaria més que l’any anterior.
CLAVAGUERAM: queda eliminada.
TAULES I CADIRES: pretenen rebaixar-la un 10 %, i proposen tres tipus de taxes:
-Anual amb un preu total de 240 €
-7 mesos (1 d’abril a 1 d’octubre = 210 dies): 0,70 € per taula/dia
-A l’estiu els cap de setmana (de divendres a diumenge) es pot fer un increment d’un 20
% de taules i cadires
-3 mesos (1 de juny a 1 de setembre = 101 dies): 0,90 € per taula/dia.
CREACIÓ NOVA TAXA PER CASAMENTS, amb bonificacions per als ciutadans
d’Olesa, i la taxa per ús de les instal·lacions municipals, de la qual quedarien exemptes
les entitats d’Olesa.
S’obre un període d’aportacions de propostes, que es poden fer arribar a l’Ajuntament per
qualsevol dels mitjans disponibles
5. Precs i preguntes
No s’han formulat
------------------------La Presidència aixeca la sessió a les nou hores i trenta 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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