ACTA NÚM. 2 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL SECTORIAL
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I BENESTAR
SOCIAL EL DIA 22 DE JULIOL DE 2014.

A la Sala de Reunions de la Casa Consistorial de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a les
20:15 hores del dia 22 de juliol de 2014, 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 extraordinària convocada i
tractar els assumptes que figuren a l’ordre del dia.

ASSISTENTS
Presidenta
Sra. Georgina Muñoz Gil
Vocals
Sra. Jacinta Folch
Sra. M. Carmen Manzanares
Sr. Santiago Sánchez

(Acaps)
(Ass. Voluntaris d’Olesa)
(Creu Roja)

Convidats
Sra. Margarita Ruiz
Sra. Montserrat Muñoz

(Tècnica de l’Ajuntament)
(Tècnica de l’Ajuntament)

Secretària
Sra. Pilar Gutiérrez Ramírez

-------------------------------ORDRE DEL DIA:

1234-

Valoració de les activitats realitzades per part de les entitats
Valoració de la participació en la Mostra d’Entitats
Estat del procediment de subvencions a entitats
Iniciativa de la Federació ACAPS de presentar a Aminettu Haidar al premi "Memorial
per la Pau"
5- Proposta d’activitats fins el desembre
6- Convocatòria que hi ha oberta per atorgar 3 habitatges de titularitat municipal en
règim de lloguer social
7- Altres informacions

.
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Els representants de les tres Entitats assistents, fan una valoració molt positiva de les
activitats realitzades i de la col·laboració per part de l’Ajuntament.
Referent a la Mostra d’Entitats comenten que la participació ha estat molt elevada i fomentar
a totes les Entitats la participació amb aquesta Mostra.
En vers a la iniciativa de la Federació ACAPS de presentar a Aminettu Haidar al premi
“Memorial per la Pau”, la Presidenta els fa saber que l’Ajuntament te la intenció de recolzar
la candidatura i que presentin pel Registre Municipal tota la informació.
La Presidenta juntament amb les tècniques de l’ajuntament fan una exposició dels temes a
tractar, segons l’ordre del dia i cadascuna amb el seu àmbit explica als assistents les
diverses accions i activitats per portar a terme.

------------------------------La presidència aixeca la sessió a dos quarts de deu del vespre, de la qual, com a
Secretària, estenc aquesta acta de dos pàgines.
Vist i Plau
La Presidenta

Georgina Muñoz Gil

2

