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1. Presentació
La Regidoria de Participació Ciutadana treballa directament amb el conjunt de les
entitats, associacions i col·lectius no constituïts d’Olesa de Montserrat.
Les entitats d’Olesa de Montserrat conformen una xarxa social activa a les que cal
reconèixer l’esforç i el treball que realitzen i que sovint queda reflectit en els
nombrosos actes en els que participen i en els que realitzen de manera autònoma
al llarg de l’any.
Durant aquest any 2016 la regidoria ha estat al costat de les diferents entitats, fent
acompanyament en aquells processos i procediments de més complexitat, i de la
mateixa manera ha acompanyat processos individuals fent suport per aconseguir
els objectius.
D’altra banda la regidoria planifica i du a terme, amb altres departaments de
l’Ajuntament, processos participatius adreçats a la ciutadania en general. L’any
2016 s’ha participat en el procés participatiu d’igualtat entorn el nou pla, s’ha
liderat la Campanya de convivència i medi ambient Olesa, Entre tots més nostra i
s’ha planificat i iniciat el Procés participatiu d’inversions 2017 i 2018 que ha de
concloure al 2017 amb un procés de votació de propostes per part de la
ciutadania.
La participació ciutadana ha de ser un eix transversal en el conjunt de les
regidories i departaments de l‘Ajuntament. Entenem que ha de ser un element a
tenir en compte en la planificació i el desenvolupament de diferents projectes, ja
siguin urbanístics, socials, culturals, festius, esportius.
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2. Estructura, organització i mitjans

2.1Competències i funcions
La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local modificada
per la llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local així com la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de
Catalunya i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei 8/87 i la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars
no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana estableixen el deure de
les administracions locals d’afavorir el desenvolupament de les associacions per a
la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans així com els
mecanismes i òrgans de participació de la ciutadania en general.
Les funcions que es desenvolupen són:
•Gestió del Registre Municipal d’Entitats
•Seguiment i suport als Consells Sectorials de Participació Ciutadana i al
Consell General de Participació Ciutadana
•Suport a les entitats de manera individual i conjunta
•Organització d’activitats compartides de les entitats
•Foment del treball compartit entre entitats – coparticipació – coorganització
•Intervenció en processos participatius
•Foment de la participació ciutadana
•Campanyes participatives

2.2Seus, adreces i telèfons
Cal Mané, Parc Municipal, s/n. Tel. 93 778 00 50 ext. 4 i 648 10 36 47
participacio@olesademontserat.cat
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3. Activitats realitzades
3.1PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES ENTITATS
3.1.1 Descripció
Les entitats d’Olesa, segons l’activitat, estan vinculades als diferents
departaments, si bé hi ha aspectes comuns com poden ser la constitució de les
entitats, els tràmits amb altres institucions, les modificacions d’estatuts, juntes,... i
també altre tipus de situacions relacionades amb el dia a dia de les entitats que es
va canalitzant mitjançant el Punt d’Informació.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Facilitar la creació de noves entitats

Crear un espai de nexe entre totes
les entitats i l’Ajuntament

Objectius Específics
•Establir un espai físic on les entitats poden adreçar-se
per fer consultes en relació a la creació d’entitat i a la
gestió
•Donar tota la informació per donar-se d’alta al RME
•Promoure la participació de noves entitats en espais
d’interrelació associativa
•Establir un espai físic on les entitats poden adreçar-se
per fer consultes referides a l’associacionisme
•Posar en marxa l’observatori de l’associacionisme a
Olesa
•Treballar de manera compartida temes que els afecten
com a entitats

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Generdesembre

Informació i orientació i suport a la
creació i modificacions d’entitats

Atenció directa

Abril

Sessió informativa conjunta sobre
les subvencions per concurrència
2016

Convocatòria general a les entitats que
figuren en el Registre Municipal
d’Entitats. Sessió realitzada amb el Cap
d’Àrea de l’Ajuntament
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Març, abril,
juny, setembre,
octubre,
novembre i
desembre

Suport i informació del procés de
subvencions per concurrència
2016

Enviaments informatius en cada un dels
moments clau: presentació de
sol·licituds, acceptació de subvencions i
justificació de subvencions.
Atenció directa de totes les consultes
rebudes entorn les subvencions.

Destinataris
Entitats d’Olesa constituïdes o en procés de constitució.
3.1.2 Resultats
Participants
Participants
Atencions individuals realitzades
Sessió informativa sol·licitud de subvencions

259
53 entitats

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nombre d’entitats ateses: previstes 90 (50% de les entitats)
Nombre d’atencions: previstes 179 (1 per entitat)
Grau de participació i interacció
Queixes rebudes
Grau de satisfacció expressada

96
259
Alt
0
Molt alt

3.1.3 Costos
Punt d'Informació i
atenció a les entitats

Capítol I
3.158,51 €

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

206,86

0,00€

395,67€

0,00€

Total
3.761,04 €
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3.2 REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS
3.2.1 Descripció
El Registre Municipal d’Entitats (RME) ha de ser una font d’informació
actualitzada, en la que s’han de poder incorporar dels modificacions necessàries.
Per poder mantenir aquest nivell d’actualització cal comptar amb una eina que ens
permeti fer-ho de manera efectiva, més enllà de la documentació tradicional.
El RME ha de permetre disposar de llistat actualitzats al conjunt de departaments
de l’Ajuntament, i a l’hora cal evitar disposar de múltiples llistats de diferents
versions que dificulten conèixer quina de les informacions és la correcta.
Diferent normativa de l’Ajuntament recull la necessitat que les entitats han d’estar
correctament inscrites en el RME per poder ser beneficiàries, com és el cas de les
subvencions, la utilització d’espais municipals i la disponibilitat de material de
l’Ajuntament.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Manteniment d’una base de
dades del RME

•Sistematitzar la informació de les entitats
•Facilitar l’actualització de la informació de manera ràpida, senzilla i
efectiva
•Proporcionar informació actualitzada als diferents departaments
•Unificar amb aquesta base tota la informació sobre les entitats (web,
enviaments massius, convocatòries, invitacions...)

Emetre d’Informes del RME

•Informar sobre les entitats del RME a efectes de subvencions a
partir de la informació actualitzada
•Informar sobre les entitats del RME a partir de les peticions dels
departaments per altres fins (cessió material, espais,....)
•Informar sobre les entitats del RME a partir de les peticions de les
pròpies entitats

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Generdesembre

Actualització de les dades

Comunicació amb les entitats
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Marçdesembre

Generació d’informes

Febrerdesembre

Elaboració i manteniment dels llistats
actualitzats de les entitats pel conjunt
de departaments de l’Ajuntament

Consolidació d’informes tipus vinculats
informàticament
Introducció del llistat únic per als expedients
de subvenció per concurrència
Consolidació de la producció sistemàtica dels
llistat i publicació continuada a l’espai
G/:Comparticions de l’Ajuntament

Destinataris
Entitats d’Olesa i el propi Ajuntament.
3.2.2 Resultats
Participants
Entitats
Assoc. de Veïns
AMPA’s
Benestar Social
Comerç
Cultural
Escolar
Esportiva
Juvenil
Medi Ambient

2015

2016

10
13
28
2
29
19
38
5

10
13
31
2
30
19
38
6
4

4
4
16
6

Religiosa
Altres
Altres no associades
TOTAL

174

4
16
6
179

Les noves entitats són:
Social
Juvenil
Social
Cultural
Social

Càritas Olesa
Associació Virtual Room
Associació Ajial de les dones marroquines d'Olesa de Montserrat
Tonis Olesa de Montserrat
LGTB Violeta - delegació olesa

Avaluació
Indicadors
Funcionament de la base dades
Possibilitats de generació d’Informació
Facilitat d’ús
Utilitat pel conjunt de l’Ajuntament
Vinculació a altres plataformes de l’ajuntament (web)

Resultats Obtinguts
Molt alt
Molt alta
Molt alta
Molt alta
Sistematitzada

12

Enguany les entitats ja han pogut comunicar a través de la web canvis en les
seves dades.
3.2.3 Costos
Registre Municipal
d'Entitats

Capítol I
2.153,02 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
2.153,02 €
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3.3AQUESTA SETMANA A OLESA...
3.3.1 Descripció
Les entitats d’Olesa i també els diferents departaments i regidories de
l’Ajuntament programen activitats que per qüestions de temps no és possible
incloure en l’agenda trimestral que es publica. Aquest projecte pretén difondre
aquestes activitats setmanalment, juntament a les que estan ja publicitades, per
tal de mantenir informades les entitats i els seus membres del màxim d’activitats
possibles de les que es duen a terme.
Totes les activitats que apareixen a les diferents agendes del departament de
cultura són incloses sistemàticament per tal de ser publicitades també
setmanalment. A banda s’incorporen totes les activitats de les que es va tenint
coneixement per qualsevol dels canals disponibles.
Cada divendres s’envia un correu electrònic a totes les entitats amb un arxiu que
recull tota la informació des d’aquest mateix divendres fins el diumenge de la
setmana següent, incorporant altra informació o documents adjunts que es valora
d’interès. En alguns moments com Festa Major i Nadal es fan enviaments
especials.
La informació també es difon entre el personal del propi Ajuntament, mitjançant
correu electrònic i la intranet.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Difondre les activitats que
es fan a Olesa de manera
setmanal

Treballar en un arxiu
històric de les activitats
realitzades

Objectius Específics
•Recopilar la màxima informació de les activitats que es fan a Olesa
de Montserrat
•Sistematitzar la informació recollida
•Difondre les activitats de manera entenedora
•Optimitzar els recursos humans i tècnics disponibles
•Evitar el degoteig amb enviaments constant de cartells de gran pes, o
informació puntual
•Sistematitzar totes les activitats que es fan anualment
•Fer la previsió d’activitats per l’any següent a partir de la informació
històrica
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•Facilitar la labor d’altres departaments i/o serveis com brigada
municipal, prevenció de riscos i seguretat, ...
Treballar per disminuir el
solapament
de
les
activitats

•Conèixer amb una previsió anual les activitats ordinàries i
extraordinàries
•Localitzar amb temps buits en la programació

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Gener-desembre
setmanalment

Recopilació de la
informació
Disseny del format
Enviament setmanal

Implicació de les entitats i els departaments de
l’Ajuntament responsabilitzant-los de la informació
a publicar

Destinataris
Entitats d’Olesa, Ajuntament i ciutadania en general
3.3.2 Resultats
Participants

Entitats
Departaments i serveis

Participants
179
14

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Metodologia de transmissió de la informació
Grau de compliments dels departaments
Grau de participació de les entitats
Enviaments realitzats

Nivell alt
Alt
Alt
Setmanalment tot l’any
(excepte agost)
Agost
Molt alt

Setmanes descobertes
Grau de satisfacció expressat per les entitats

L’històric d’aquest arxiu permet disposar d’una font de gran valor per poder
projectar la previsió d’activitats i necessitats per l’any següent. També permet
identificar les activitats més recurrents, les entitats que fan més activitats, el
tipus,..
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3.3.3Costos
Aquesta setmana a
Olesa...

Capítol I
1.339,20 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.339,20 €
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3.4VIIIMOSTRA D’ENTITATS D’OLESA DE MONTSERRAT
3.4.1 Descripció
La Mostra d'Entitats d’Olesa de Montserrat és un projecte de municipi i de
participació activa, en el que, d’una banda les associacions participen en el procés
de planificació, organització, execució i avaluació i la ciutadania participa de les
entitats de la mostra amb activitats d’acció i coneixença del teixit.
Inicialment, l’Ajuntament convida totes les entitats registrades al municipi a
participar en la Mostra.
Les entitats s’inscriuen voluntàriament, i la seva tasca no és només estar presents
a la Mostra, sinó determinar la data de celebració, horaris, activitats, en definitiva
decidir els aspectes organitzatius i col•laborar en la preparació i desenvolupament
general de l’acte, així com en la seva avaluació posterior.
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Facilitar la participació ciutadana i
l'enfortiment de la ciutadania activa amb
les entitats d’Olesa

Objectius Específics
•

Fomentar la participació de les entitats d'Olesa

•

Mostrar a la ciutadania el treball que es fa des de
les entitats
Aprofundir en les formes de participació de les
entitats en les decisions de municipi

•

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Febrer 2016

Reunió plenària amb totes les entitats d’Olesa: definició de les
grans línies de la mostra i constitució de la comissió de
preparació, seguiment i avaluació
Reunions de treball
Procés en els que les entitats formulen el seu compromís de
participació
Espai destinat a que les entitats facin propostes per ésser
analitzades per les entitats
Treball intern de preparació
Realització de l’activitat
Enquesta de millora i satisfacció i posterior avaluació

Planificació
participativa en
tot el procés

Març
Març-Abril
Abril-Maig
Abril-Maig
4/6/2016
Juny
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Destinataris
Entitats d’Olesa de Montserrat i ciutadania en general.
3.4.2Resultats
Participants
Entitats
Associació de Veïns
Benestar Social
Comerç
Culturals
Escolars
Esportives
Altres no constituïdes

2013
2
14
1
15
3
9
1

2014
4
12
1
19
3
10
0

2015
4
13
2
23
6
14

2016
4
16
1
15
3
13
0

Serveis Municipals

5

5

5

8

Altres serveis

4

4

4

4

TOTAL

54

58

71

64

Les entitats de l’àmbit de Benestar Social han incrementat la seva participació.
Les culturals i les escolars, en canvi, han participat menys, si bé cal dir que en la
majoria dels casos l’absència ha estat justificada. En el cas de les escolars per la
coincidència amb activitats de final de curs als centres i les culturals, per la
coincidència amb trobades del Baix Llobregat d’entitats relacionades amb el foc.
Tot i que no ens és possible comptabilitzar el nombre de persones que van visitar
la mostra sí estem en disposició d’afirmar que ha tingut força èxit de participació.
La ciutadania ha passejat pels estands i ha participat de les activitats proposades
al llarg de tot el dia, amb moments punta importants, on totes les vies estaven
plenes de gent així com la plaça, sense que en cap moment s’hagi detectat
aglomeracions, especialment per la distribució descentralitzada dels estands.
Les franja horària amb més afluència ha estat de 12.00 a 13.00 h i de 18.00 a
20.30h.
Avaluació
S’han recollit un total de 57 enquestes de valoració de les 64 possibles.
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L’anàlisi quantitatiu de les respostes (valoració entre 1 i 51) dona un grau de
satisfacció general elevat:

1

Aquest 2016 la valoració s’ha fet entre 1 i 5 a diferencia de l’any anterior que va ser d’entre 1 i 6
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Com en l’any anterior, enguany també hem fet tres preguntes obertes a les
entitats, per tal de poder recollir més elements qualitatius per la millora. Les
respostes han estat:
Digues 1 cosa que creus que ha funcionat molt bé
Activitats

2

Actuacions

2

Brigada

1

Emplaçament

5

Espai dels estants

1

Informació i suport previ

1

Informació prèvia

1

La dotació i horari, les actuacions

1

Muntatge

1

Música

1

Organització

16

Participació de la gent del poble

1

Preparació de la mostra

1

Tot bé

7

TOTAL aportacions

41

Digues 1 cosa que creus que NO ha funcionat
gens
Animals exposats

1

Cartell

1

Dinar

7

Emplaçament estand

1

Manca de papereres

1

Recorregut pedalada infantil

1

Senyalització

1

Totes les activitats a la plaça

1

TOTAL aportacions

14

Aportacions de millora
Anunciar convenientment les“activitats” que no són “Actuacions” i
diversificar els llocs dels mateixos
Començar abans i acabar abans
Es podrien donar ampolles d'aigua
Més publicitat. Seria bo que participessin les AMPAS en general

22

Més visites
Organització servei bar
Que actuí la nostra entitat
Que no s’exposin animals
Un altre arròs
Un globus aerostàtic

La Mostra d’enguany, novament, s’ha desenvolupat molt correctament i sense
incidències destacables, per tant la valoració tècnica és altament positiva.
Aquest 2016 han participat 7 entitats menys que l’any passat. Les entitats que
l’any passat hi eren i aquest no són un total de 14. D’elles, 4 per estar en moment
de transició de junta o bé en moment de dificultat a nivell organitzatiu, 7 per
coincidència d’actes propis i 3 per altres causes. Les noves incorporacions han
estat 7.
Per l’any vinent, caldrà una acció prèvia a la fixació de la data amb dos col·lectius:
AMPA’s i escoles, per tal de mirar que no coincideixi la mostra amb cap final de
curs, si es possible i entitats que la seva activitat té a veure amb el foc, per tal que
no coincideixi amb la trobada del Baix Llobregat tot i ser conscients que el final de
maig i principis de juny són dates amb moltísim activitat en el nostre municipi, la
qual cosa dificulta que realment no hi hagi res en paral·lel.
En qualsevol cas, és gran la complexitat organitzativa en aspectes com
l’emplaçament de les entitats, el desenvolupament de les activitats als estands i
especialment a l’escenari, la facilitació del material.... Tot i així, es valora que
s’han pogut atendre la gran majoria de peticions de les entitats i s’ha pogut donar
resposta efectiva a la gran majoria de necessitats d’aquestes. La valoració que
fan les entitats sobre les comunicacions prèvies i l’atenció rebuda durant la mostra
té un promig de satisfacció bo, un 4,53 i un 4,44 sobre 5, només dues entitats no
s’han sentit prou acompanyades en el procés.
Les entitats tenen com a “lev motiv” en la mostra la difusió de l’entitat, la
incorporació de nous socis i la recaptació de fons mitjançant el marxandatge de la
pròpia entitat. De fet, aquest és l’objectiu principal de la Mostra d’Entitats:
l’enfortiment de la Xarxa. El 87,50%, que són 49 de les entitats que han
contestat l’enquesta manifesten haver complert els seus objectius molt
àmpliament (valoració 4 i 5), un 15,57% més que l’any passat, 1 entitat no han
pogut assolir els seus objectius (valoració 1 i 2), i el 10,71%, (6 entitats) els han
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pogut assolir de manera satisfactòria (valoració 3). El 91,07%, que són 51 de les
56 que han contestat aquesta pregunta, manifesten haver pogut fer les seves
activitats de manera molt satisfactòria (valoració 4 o 5), 5 entitats diuen haver-les
pogut fer de manera correcta (valoració 3) i cap entitat diu que no les hagi pogut
fer. Aquest resultat fruit de la paraula de les entitats participants és se’ns dubte
molt elevat i mostra un altíssim grau d’assoliment d’objectius propis.
També es valora molt positivament la quantitat d’activitats proposades per les
entitats, al marge de la preparació de l’estand, la seva varietat i la qualitat en el
seu desenvolupament mostra la implicació creixent de les entitats i per tant dels
seus socis col·laboradors.
Les actuacions han estat molt ben valorades, un 4,30 sobre 5. La centralització de
totes les actuacions a la plaça ha estat també ben acollida per gairebé totes les
entitats.
La limitació de les actuacions en quant a temps de durada ha facilitat l’agilitat
sobretot a la tarda. Totes les entitats han respectat el torn de les seves actuacions
i han complert estrictament amb els horaris pactats, la qual cosa ha sumat a
l’agilitat dels actes.
Un dels aspectes que genera més dificultat per l’organització és l’emplaçament de
les entitats. En general ha estat ben acollit per les entitats amb un promig de
valoració de 4,28 sobre 5, només 5 entitats han valorat 2 ó 1. La utilització del lilà
pels serveis d’emergència i els seus vehicles (mossos d’esquadra, ADF, protecció
Civil, policia local) ha donat molt de joc a la Mostra sense provocar molèsties
sorolloses pels vehicles als veïns.
La distribució per seccions satisfà majoritàriament i alguna entitat demana per
l’any vinent rotació dels emplaçaments, com d’altres demanen quedar-se al
mateix lloc.
L’emplaçament d’una macro tarima al mig de la plaça ha resultat un gran encert,
així com el fet de posar-hi al voltant les cadires per tal que la gent pogués seure.
Les dimensions han estat adequades pel desenvolupament de totes les activitats,
aquest any s’ha ampliat respecte l’any anterior, completant la zona entre faroles
de la plaça.
Enguany, també, la inscripció per participar en la mostra d’entitats s’ha realitzat
via web, facilitant molts aspectes de gestió de la informació. Algunes entitats que
no ho han fet en termini, els hem acollit igualment i han pogut participar de la
Mostra. El fet de no fer la inscripció en termini no ha sigut per causes de mètode,
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sinó atribuïbles exclusivament a les entitats afectades. Tot i així, caldrà continuar
fent pedagogia sobre la importància dels temps.
En aquesta edició s’han posat 10 plafons informatius amb les activitats i el seu
horari en diferents punts de tot el recorregut, enguany la senyalètica ha estat
millor valorada que en edicions anteriors, per tant considerarem que anem
millorant. També el fet d’haver dues lones com a reclam ha servit per vestir els
espais, especialment la instal·lada darrera la plataforma per actuacions.
Les entitats mateixes han votat “l’estand més bonic”, i clarament s’ha vist que és
un aspecte que elles mateixes valoren, atès l’interès mostrat per la votació i el
resultat. L’any passat ja es va introduir aquest canvi respecte els anteriors en els
que s’havien fet enquestes als ciutadans visitants. El fet que siguin les mateixes
entitats les que voten fa que hi hagi un major moviment intern, un cert interès per
veure tots els estands, aspecte que resulta prou interessant.
La sala de plens de l’Ajuntament ha acollit en paral·lel una “marató” de donacions
de sang. Ho posem entre cometes perquè a diferència d’altres maratons, al mig
dia s’ha tancat. El resultat ha estat molt important i els membres del Banc de Sang
ha manifestat la seva total satisfacció pel desenvolupament i el nombre de
donacions obtingudes.
Un altre dels aspectes que ha estat incorporar el mercat de productes de
proximitat a la Mostra d’Entitats. El fet que coincidís en dates, va fer plantejar que
el mercat es traslladés més a prop i que es fes durant tot el dia. La satisfacció
expressada ha estat molt elevada. Aquestes parades han donat també més color
a la Mostra d’Entitats i ha fet possible que quedés una zona més totalment
omplerta amb el que suposa pel conjunt.
La ciutadania ha respòs molt satisfactòriament a la proposta. L’alt nombre de
visitants i d’interessats en la xarxa ha fet possible que s’obrissin noves
possibilitats per les entitats, amb nous socis, sovint joves.

3.4.3 Costos
VI Mostra d'entitats

Capítol I
6.658,02 €

Capítol II
6.200,46€

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00€

Total
12.859,28€
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3.5 ENTITATS EN LOCALS MUNICIPALS
3.5.1 Descripció
Al llarg dels temps, l’Ajuntament ha anat cedint locals a les entitats d’Olesa, però
en la majoria dels casos no hi ha documentació referent a aquesta sessió, ni
tampoc cap tipus de compromís per les parts.
Així l’any 2013 s’arriba a la definició d’un model de conveni, que permet recollir les
particularitats de les diferents entitats i es procedeix a nat signant diferents
convenis amb les entitats després d’un procés de participació activa i que
comporta l’establiment d’una normativa mínima respecte l’ús del local, la
convivència amb l’entorn i la coresponsabilització mínima sobre les despeses que
comporta l’ús del local, i en concret la despesa de consum elèctric.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Facilitar l’ús d’espais municipals per
part d’entitats

• Regular l’ús dels locals
• Fer partícips a les entitats en la definició del conveni
marc
• Sensibilitzar les entitats sobre el cost que suposa l’ús
del local
• Establir criteris de copagament de part de la despesa

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat

Metodologia

Generdesembre
2016

Seguiment dels acords dels convenis signats,
liquidacions.

Seguiment d’activitats i
costos

Març i
Setembre
2016

Aprovació de les renovacions dels convenis

Revisió de clàusules i
acord amb les entitats

Destinataris
Entitats que utilitzen de manera regular locals municipals.
Participació Ciutadana. Memòria 2016
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3.5.2 Resultats
Participants
Cal Paulari: ACF Olesa Sardanista, Diables Custus Ignis, Esbart Olesà- Diablots
La Central: Associació de Gegants, grallers i nans, Billar Club Olesa, Esbart olesà,
Societat Unió de Pescadors Esportius d'Olesa (SUPE)
Ca l’Oriol: Associació Dones i Progrés, Unió Ciclista Olesana
Parc: Associació Voluntaris d'Olesa (AVO), Protecció Civil
Cal Rapissa: AV Casc Antic
Associacions de Veïns en local no compartit: AV La Central-L'Olivera, AV Les
Planes, AV Poble Sec, AV La Rambla-Eixample, AV Sant Bernat
Altres: Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. convenis renovats:
N. liquidacions aprovades:
Nivell de satisfacció expressat per les entitats

18
30
Mig - alt

Tenint en compte que amb el conveni les entitats assumeixen una part del cost de
consum elèctric, destaquem el fet que tots els convenis proposats hagin estat
signats i per tant que s’hagi pogut arribar prèviament a la signatura a l’acord amb
les entitats. La metodologia seguida valorem que ha estat la clau per arribar a bon
port.
3.5.3Costos
Entitats en locals
municipals

Capítol I
1.972,09 €

Capítol II
7.738,87 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
9.710,96€

Factures d’energia elèctrica i aigua no han arribar a l’Ajuntament, tot i correspondre a 2016.
Altres departaments també assumeixen costos d’aquests locals, d’electricitat i aigua.
Fruït dels acords dels convenis, aquest any 2016 s’han generat obligacions de cobrament per import de
2.473,36 €.
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3.6CONSELL SECTORIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.6.1 Descripció
Espais de participació ciutadana, de caràcter consultiu de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, que té la funció d’assessorar-lo en totes les matèries que l’Ajuntament
li consulti mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens i qualsevol altre tipus
d’aportació i/o recomanació en diferents àmbits.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics
•Participar en la millorar de la qualitat de vida dels ciutadans, amb
iniciatives compartides entre les diferents entitats i agents del territori.

Mantenir vies obertes de
participació de les entitats i
la ciutadania

•Promoure el diàleg, el debat i la relació entre les diferents entitats i
agents que participen en el territori.
•Promoure el sentiment de pertinença de la ciutadania i l’estima a la
vila.
•Facilitar la capacitat d’aquests agents del territori per traslladar les
seves propostes i opinions als òrgans de govern de l’Ajuntament.
•Millorar la informació i la transparència de l’Ajuntament en relació als
serveis, els programes i els projectes d’Olesa de Montserrat

Activitats desenvolupades
Els consells es celebren de manera bimensual de manera ordinària. Actualment
es van celebrant de manera regular els consells sectorials de cultura, benestar
social, barris i esports.
Calendari

Activitat

Gener

Planificació
anual dels
consells

Generdesembre

Suport als
diferents
consells i
seguiment

Metodologia
Planificació de les dates dels consells i enviament a totes les
entitats i departament per tal de poder planificar la introducció dels
temes compartits en els consells ordinaris, reserva de dates de
celebració,....
Assistència als consells
Suport als secretaris i presidents dels consells en les convocatòries
Implementació del protocol intern dels consells
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La reconstitució dels Consells feta l’any 2015 ha donat els seus fruits durant el
2016. Aprofitant l’oportunitat del moment pel canvi de reglament d’aplicació, ha
tingut una especial incidència en el Consell de Benestar Social, al que
pràcticament només hi assistien dues entitats.
Destinataris
Entitats i ciutadans membres dels consells.
3.6.2 Resultats
Participants

Entitats membres dels consells
Mitjana assistència 2016 entitats
Persones membres dels consells
Mitjana assistència 2016 persones

Esports

Benestar Social

Barris

Cultura i Festes

18
13,67

15
12,17

8
7,50

23
19,67

35
18,83

32
17,00

17
11,67

48
28,83

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Assistència regular dels membres dels consells

Ha millorat considerablement respecte
anys anteriors
A l’alça de manera especialment notable
en Benestar Social
3

Assistència respecte l’any anterior
Proposta de temes per part de les entitats a
incloure en convocatòries
Grups de treball constituïts

2 – Mostra d’Entitats i Procés participatiu
d’Inversions.

S’estan introduint elements com els recordatoris de les convocatòries via
WhatsApp, la preparació de les sales en cercle per fomentar la participació, la
planificació dels temes comuns per ser introduïts en les convocatòries ordinàries,
la petició sistemàtica a regidors i entitats de temes a tractar amb anterioritat a la
confecció de l’ordre del dia, la introducció de temes en els que les entitats han de
posicionar-se,... que estan activant la vitalitat dels consells.
A nivell organitzatiu el fet que els secretaris estiguin nomenats de tal manera que
tots poden actuar en tots els consells ha facilitat considerablement la gestió de
convocatòries i actes, al simplificar-se els nomenaments.
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S’han programat i reservat sala per tots els consells de l’any 2016, avançant-nos
així a possibles imprevistos respecte l’espai, el calendari i les disponibilitats.
Durant l’any 2016 s’ha sistematitzat l’assistència als consells de tots els membres
i s’han pautat els diferents moments (convocatòries, confecció d’actes, publicació
d’actes aprovades,...), de manera unificada i estandaditzada, facilitant així la
gestió i seguiment de tots els consells.
S’han fet recordatoris sistemàtics a tots els departaments de la celebració dels
consells, amb antelació suficient per preveure temes a incorporar, reduint al
màxim convocatòries extraordinàries i assegurant que tots els departaments portin
als Consells tot allò que és susceptible. També s’ha demanat sistemàticament a
les entitats temes a incloure abans del tancament de les convocatòries.
Aquest any 2016 s’ha posat en marxa el primer grup de treball compartit entre
consells a propòsit del procés participatiu de pressupost 2017-2018, que rep el
nom de Comissió ciutadana d’inversions.
3.6.3 Costos
Consell
General
i
Sectorials de Participació
Ciutadana

Capítol I
2.979,77 €

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
2.979,77 €
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3.7PROCESSOS PARTICIPATIUS: PROCÉS PARTICIPATIU
D’INVERSIONS 2017 I 2018
3.7.1 Descripció
Disseny i posta en marxa d’un procés de participació ciutadana encaminat a que
la ciutadania pugui proposat i escollir quines de les inversions es prioritzen en els
anys 2017 i 2018.
Per dur a terme aquest projecte s’han fet unes bases que regulen el procés, s’ha
constituït una comissió ciutadana expressa, entre membres dels consells
sectorials i liderada des del Consell de Barris, i s’ha planificat una campanya
informativa adreçada a entitats i ciutadania en general.
Podrà aportar propostes i votar tota la ciutadania empadronada al municipi major
de 16 anys. La comissió tècnica avaluarà la viabilitat i l’encaix de les propostes i
serà la comissió ciutadana qui les porti a votació.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Facilitar la
ciutadana

•Fomentar que la ciutadania sigui la protagonista del procés
•Possibilitar la participació directa, és un procés obert a tothom.
•Fomentar la reflexió activa i la solidaritat entre els veïns i veïnes.
•Incrementar el nivell de transparència en la pressa de decisions

participació

Destinar una part del
pressupost d’inversions a
allò que la ciutadania
considera prioritari pel seu
dia a dia

• Millorar la comunicació entre l’administració i la ciutadania
• Garantir l'eficàcia i l'eficiència en l’elecció d’inversions amb el
suport de la ciutadania.
• Incorporar la visió ciutadana en l’elaboració de projectes
•Implicar la ciutadania en la millora d’aspectes comuns

Activitats desenvolupades
Calendari
Octubre

Activitat
Disseny del projecte

Metodologia
A partir de l’experiència pròpia i de la d’altres
municipis que ja han posat en marxa
processos similars
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Novembre

Trasllat de la proposta als
consells

Explicació del projecte en tots els consells
sectorials i proposta de constitució de
comissions

Novembre

Aprovació de les bases i
Constitució de la Comissió
ciutadana d’inversions

Veure annex de les bases.

Pla de comunicació

Encàrrec del disseny de la imatge dels procés
i del material necessari amb el consens de la
Comissió ciutadana d’Inversions (veure
annex)

Desembre

La fase d’implementació es farà en el primer semestre de 2017. El 9/1/2017
s’iniciarà el període de presentació de propostes, que durarà fins el 20/3/2017 i tot
plegat passant per fases d’estudi i exposició ha de culminar previsiblement al juny
amb un procés de votació de propostes.
Destinataris
Ciutadans i entitats d’Olesa de Montserrat
3.7.2 Resultats
Participants

Procés inicial informatiu
Participants directes en la Comissió
Ciutadana d’Inversions 2017 i 2018

Participants
67 persones de 48 entitats diferents
8

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nombre d’entitats previstes per formar part del procés: previst 4
Grau d’assoliment del calendari previst (0-3)

5
3

3.7.3 Costos

Procés
participatiu
d’inversions 2017

Capítol I
1.044,94 €

Capítol II
1.657,70 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
2.702,64 €
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3.8 CAMPANYA OLESA ENTRE TOTS MÉS NOSTRA
3.8.1 Descripció
Campanya comunicativa de convivència i medi ambient que pretén implicar la
ciutadania en la millora relativa a la neteja, la seguretat, la contaminació acústica i
el reciclatge. Per aquest motiu s’ha escollit el lema “Olesa entre tots més...Nostra”
com a vertebrador dels 4 eixos dissenyats.
Olesa Entre tots més NOSTRA. És l’aglutinador de tota la campanya
•Olesa Entre tots més TRANQUIL·LA. Aquest bloc agrupa els sorolls a les
terrasses dels bars, el ‘botellón’, els sorolls ambientals (cotxes, motos,
crits...) i els sorolls en espais privats. Les accions han començat a finals del
mes de juliol i s’han inclòs accions per sensibilitzar la ciutadania sobre la
necessitat de conciliar l'esbarjo i l'oci nocturn amb el descans dels veïns i
veïnes.
•Olesa Entre tots més NETA. S’ha fet una crida a la ciutadania per uns espais
públics més nets d’excrements i miccions, de xicles, de burilles i d’altres
elements que embruten l’espai públic.
•Olesa entre tots més SEGURA. Ha recollit accions relacionades amb la
seguretat, la mobilitat, l’accessibilitat i l’aparcament. El bloc de mobilitat
s’ha fet coincidir amb la celebració de la Setmana de la Mobilitat Segura i
Sostenible.
•Olesa Entre tots més SOSTENIBLE. S’ha fet èmfasi en la qüestió d’agafar
hàbits en el reciclatge i gestió de residus. Busca fomentar la recollida
selectiva de residus a les llars olesanes, així com l'ús de la deixalleria.
La campanya ha comptat amb accions adreçades al conjunt de la ciutadania, com
la col·locació de pancartes i cartells informatius, missatges a través de les xarxes i
la web municipal, accions d’informació directa amb els agents cívics i d’altres
directament a les escoles.
Com a prèvia s’ha fet una campanya explícita sobre les defecacions dels gossos
que no es recullen, una iniciativa sorgida d’una jove ciutadana del municipi i es
que es va presentar al llarg de la Mostra d’Entitats a la ciutadania.
Objectius generals i específics
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Objectius Generals

Millorar la convivència i el civisme

Objectius Específics
•Reduir les incidències en cada un dels quatre eixos
treballats
•Facilitar informació al ciutadà en el seu propi entorn
•Conscienciar a la ciutadania sobre la situació i
sensibilitzar respecte la necessitat de millora
•Implicar activament al ciutadà en la millora

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
Maig

Juny

Juny

Juliol

Juliol

Definició del projecte i invitació al
concurs d’idees a tots els dissenyadors
d’Olesa
Presentació de les idees per part dels
dissenyadors
Avançament de la línia de neteja amb
l’adhesiu “Prou caques”

Constitució del tribunal de valoració de
les propostes
Elecció de la proposta
Redefinició del projecte i adaptació de la
proposta escollida. Definició del pla
comunicatiu al el departament de
comunicació i inici de l’eix Olesa entre
tots més tranquil·la
Presentació oficial de la campanya

15/9/2016
Inici de l’eix Olesa entre tots més segura
21/9/2016

31/10/2016

12/12/2016

Inici de l’eix Olesa entre tots més neta
Inici de l’eix Olesa entre tots més
sostenible

Metodologia
A partir d’unes idees clau sobre què es
vol, s’ha convidat als diferents
dissenyadors

A partir de la idea d’una jove d’Olesa
s’ha fet una enganxina que s’ha posat
per tota Olesa a les papereres (veure
projecte Agents Cívics)
Constituït per regidors i tècnics de les
regidories implicades, junt al Secretari
de la corporació
Temporalitzacó de la campanya
definició del material comunicatiu i inici
de l’eix de sorolls amb actuacions dels
agents cívics els divendres i dissabtes
vespre/nit (veure projecte Agents
Cívics)
Convocatòria a entitats i mitjans de
comunicació
Presentació en Consells Sectorials i
Consell Escolar Municipal
Accions previstes en la setmana de la
mobilitat sostenible donen el tret de
sortida. (veure projecte Agents Cívics)
Coincidint amb el nou contracte de
neteja (veure projecte Agents Cívics)
Coincidint amb el Nadal, període en el
que es generen més residus (veure
projecte Agents Cívics)

Per a cada eix s’han fet:
Banderoles que s’han posat de manera rotativa en diferents façanes de serveis
municipal: Ajuntament, Casa de Cultura, Cal Mané, Pavelló Salvador Boada,
Pavelló Sant Bernat, Cal Rapissa i Mercat Municipal.
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Enganixines que s’ha porta als centres educatius per treballar amb els alumnes de
CI i CM de primària.
Banner per facebook
Vídeo i un àudio per moure a les xarxes i a la web
Cartells explícit de cada eix i cartell de l’eix central
Publicacions a l’Agenda Cultural, a l’agenda i butlletí digital, a l’Aquesta setmana a
Olesa, a la web i el facebook, al 08640, a La Bústia, al Nunci.
Xapes que s’han distribuït entre comerciants del mercat ambulant i alumnes de
CS dels centres educatius
Enganxines campanya excrements de gossos
Piruletes Dolç silenci
Destinataris
Ciutadania d’Olesa de Montserrat
3.8.2 Resultats
Participants
Participants
Centres escolars participants
Departament implicats

Dissenyadors

7
8 (Medi Ambient, Via Pública, Comunicació, Participació
Ciutadana, Seguretat Ciutadana, Sanitat, Mediació
Ciutadana i Ensenyament)
Convidats: 11. Han presentat proposta: 2

Avaluació
Indicadors

TR Ceràmica

Puntualitat en
l’inici dels eixos
Nombre
de
queixes
rebudes

Tots els eixos s’han desenvolupat d’acord al previst

Utilització dels
mitjans a l’abast

Indirectament s’han observat alguns comentaris en les xarxes relacionats amb
la línia de neteja i referits als excrements dels gossos i fins i tot alguna
convocatòria de manifestació, però a la regidoria no ha arribat cap queixa per
escrit i explícita sobre la campanya en si mateixa.
També per les xarxes s’han moguts alguns comentaris explícits sobre la
imatge de la campanya. També hi ha hagut comentaris a favor d’aquest tipus
d’iniciativa
S’han utilitzat tots els canals disponibles
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El que en aquests moments no es pot avaluar és l’efectivitat de la campanya, i
que es veurà al llarg de l’any 2017 si milloren els aspectes relacionats amb cada
eix.

3.8.3 Costos
Campanya Olesa entre
tots més nostra

Capítol I
1.044,94 €

Capítol II
10,44 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
1.055,38 €

Les despeses de disseny, producció, repartiment i publicitat de capítol II han estat
assumides pel departament de Medi Ambient.
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3.9 AGENTS CÍVICS
3.9.1 Descripció
L'Agent Cívic realitza tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds
cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la
ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats de la ciutat.
Aquesta tasca es desenvolupa en diferents camps relacionats amb la neteja viària
i la gestió de residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles... També
atenen els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i participen en
l'organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, han de notificar i
descriure les accions poc respectuoses detectades, però en cap cas, tenen
capacitat sancionadora.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Foment del Civisme i la Convivència.

•Informar la ciutadania sobre l’Ordenança Municipal de
Civisme i Convivència
•Participar en les diferents campanyes de civisme i
convivència de la vila.
•Sensibilitzar i promocionar actituds cíviques.

Millora de la Comunicació entre la
Ciutadania i l’Ajuntament.

•Informar sobre les diferents vies de comunicació.
•Recollir les propostes i queixes fetes pels vilatans.
•Incentivar la comunicació de la comunitat vers l’ens
públic.

Activitats desenvolupades
Calendari

Juliol Desembre

Activitat

Atenció a la
ciutadania

Metodologia
Suport a la ciutadania per atendre les seves demandes,
requeriments, peticions i propostes, ja siguin per temes
informatius com per altres necessitats puntuals que requereixin.
Tasca de pont comunicatiu entre les demandes, sol·licituds i
inquietuds de la ciutadania i l’administració local, així com
informació de les diferents vies disponibles per fer-ho.
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Juliol Desembre

Recollida
d’incidències

Recollida d’incidències de tot tipus al nucli urbà d’Olesa (veure
annex 3.1) de manera diària.
Registre de les incidències en un informe d’Excel pel seu control
(veure annex 3.2).
Notificació
d’aquestes
incidències
als
departaments
corresponents per tal de solucionar-les.

Juliol Desembre

Elaboració
del
mapa de zones
problemàtiques o
“punts negres”

Amb la informació que ha generat la recollida d’incidències s’ha
elaborat un mapa de zones problemàtiques o “punts negres”
(veure annex 3.3)

Juliol Desembre

Seguiment
d’incidències a la
zona de la Plaça
Dr. Fleming i
estació
dels
FFCC.

Presència diària a la zona de la Plaça Dr. Fleming i l’estació
dels FFCC arran de les queixes d’alguns veïns respecte les
actuacions de certs propietaris de gossos així com d’actes
incívics de gent jove que surt o es troba per la zona.

Juliol Desembre

Presència
al
Mercat Municipal i
Mercat ambulant
de
la
pl.
Catalunya i pl. de
l’Oli

Presència setmanal (divendres) al Mercat Municipal i al Mercat
ambulant de la Plaça de Catalunya i Plaça de l’Oli, donant
consells de seguretat per a la prevenció de furts (tant de manera
verbal com amb tríptics informatius) així com per assistir
possibles incidències.

Sortides de les
escoles

S’han fet diverses actuacions a les sortides de les escoles de la
població per a conscienciar als conductors estacionats sobre la
vorera que respectin les zones reservades per als vianants,
sobretot per aquells que mereixen major atenció com son les
persones amb mobilitat reduïda i amb cotxets i cadiretes
d’infants.

Setembre Desembre

Setembre Desembre

Juliol,
Octubre
i
Desembre

Campanya
de
civisme
"OLESA ENTRE
TOTS
MÉS
NOSTRA”

Departament de
Medi Ambient

Els Agents Cívics han realitzat diferents accions per difondre la
campanya de civisme de l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat
titulada “Olesa Entre tots més Nostra”, que tenia com a eixos
principals la convivència i el medi ambient.
A totes les campanyes, s’ha informat als ciutadans i ciutadanes
d’Olesa de Montserrat, sobre els blocs tractats, intentant
conscienciar a tothom sobre les actituds incíviques i les millores
que es poden donar al poble si tots hi col·laborem.
L’activitat que s’ha realitzat conjuntament amb aquest
departament ha sigut la de donar informació referent a la
presència del Porc Senglar a zones habitades properes a
camps i boscos. Aquesta ha sigut transmesa als veïns de les
zones afectades de manera personal i utilitzant material gràfic
(cartells i tríptics).
Col·laboració amb aquest departament per al control del “punt
negre” a la zona de la Llar d’Infants Municipal “Taitom”.
Col·laboració amb aquest departament amb el repartiment de
bosses de reciclatge a l'escola Ferrà i Esteva i durant la Fira de
Nadal.
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Setembre,
Octubre i
Desembre

Departament de
Policia Municipal

Juliol

Departament de
Serveis Tècnics

Novembre i
Desembre

Departament de
Joventut

Col·laboració amb aquest departament amb les activitats al
carrer en la “Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura” i amb
el repartiment al mercat setmanal dels tríptics informatius
“Consells de Seguretat per a la Prevenció de Furts”.
Enganxada i repartiment dels cartells informatius de “Prova de
Sirenes”.
Sondeig de la Prova de Sirenes.
Repartiment als comerços dels tríptics informatius "Consells de
Seguretat - Campanya Nadal 2016"
Repartiment als comerços dels tríptics informatius "Consells de
Seguretat - Campanya Nadal 2016"
L’activitat que s’ha realitzat per aquest departament ha sigut la
d’entrega de documentació a diferents establiments del nucli
urbà.
Col·laboració amb aquest departament amb l’enganxada dels
cartells dels tallers per a joves.
Col·laboració amb l'enganxada dels cartells de la Festa de Cap
d'Any i amb el repartiment dels seus tríptics informatius.

Octubre,
Novembre i
Desembre

Departament
d’Igualtat

Col·laboració en la redacció de l’enquesta d’opinió sobre serveis
i possibles millores del SIAD La Teixidora, com a document
base per a la redacció del Nou Pla Municipal d’Igualtat.
Realització de les enquestes del Nou Pla Municipal d’Igualtat.
Entrega de material (fulletons i xapes) durant l'acte realitzat el
dia 25 de novembre en motiu del "Dia Internacional Contra la
Violència vers les Dones i les Nenes".
Enganxada de cartells del Departament.

Novembre

Col·laboracions
puntuals
amb AAVV,
entitats i
escoles del poble

Col·laboració amb les AAVV d’Olesa i altres Entitats locals en el
repartiment dels cartells de l’acte solidari organitzat per
aquestes.
Col·laboració amb professors de l’escola Ferrà i Esteva a donar
a conèixer els diferents blocs de la campanya de civisme “Olesa
entre tots més nostre” amb materials diversos (enganxines,
xapes i pacs de bosses de reciclatge).

Destinataris
Ciutadans i ciutadanes d’Olesa.
3.9.2 Resultats
Participants
Participants
Total atenció realitzada
Repartides en Informació amb...
Repartides en Proposta / Queixa amb ...

201 Incidències
169 Incidències
32 Incidències
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Propostes / Queixes rebudes

32

Propostes / Queixes més destacades

✓Pipi cans repartits al nucli urbà
✓Presencia policial a les escoles
✓Més contenidors de reciclatge i millor servei

Informació
Neteja
Cartelleria
Proposta / Queixa
Mobiliari urbà
Escombraries
Enllumenat públic
Punts d'aigua
Senyals i semàfors
Parcs i jardins
Voreres i calçades
Via Pública
Control de coloms
Plagues d'insectes i rosegadors
Sanitat
Recollida de mobles i efectes
Clavegueram
TOTAL
%

18
13
8
1
8
3
10
3
1
0
0
1
1
0
1
0
0
68
14%

10
8
5
2
1
6
1
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
37
8%

116
36
16
20
12
6
8
3
5
2
4
0
0
1
1
1
1
232
47%

6
2
3
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
14
3%

3
8
6
2
9
5
0
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
39
8%

3
4
3
3
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
17
3%

Poble Sec

Les Planes

La Central

Centre /
Eixample

Els Closos

Actuacions per barri

Sant Bernat

Incidències més destacades:

Informació (177)
Neteja (93)
Cartelleria (53)
Mobiliari Urbà (34)
Escombraries (26)

Daina/Colle
t de Sant
Joan

489

Casc Antic

Nombre d’incidències realitzades

8
20
6
2
3
3
1
3
0
5
0
1
0
1
1
1
0
55
11%

13
2
6
2
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
27
6%
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Punts amb especial incidència trobats:

1.Passos subterranis vies del tren.  (Eixample)
2.Descampat al costat de la llar d’infants Taitom.  (Els Closos)
3.Final Rambla Closos  (Els Closos)
4.Descampat al costat de la llar d’infants Santa Maria.  (Sant Bernat)
5.Darrere C/ Almeria.  (Sant Bernat)
6.Plaça Federico Garcia Lorca.  (Sant Bernat)
7.C/ del Ripollès per la banda dels camps.  (Sant Bernat)
8.Rambla C/ Priorat.  (Les Planes)
9.Aparcament pista d’atletisme.  (Les Planes)
10.C/ Conflent.  (Les Planes)
11.Font d’en Roure.  (Casc Antic)
12.Places Balconada i Camí vell de Terrassa.  (Collet St. Joan / Balconada)
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3.9.3 Costos

Punt d'Informació i
atenció a les entitats

Capítol I
879,14 €

Capítol II
421,09 €

Capítol
IV
0,00 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total
1.300,23 €

No està comptabilitzat el sou dels agents cívics, per no disposar de les dades
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4.Atenció ciutadana i tràmits
4.1Instancies, trucades, visites
Les instàncies rebudes al servei han estat majoritàriament relacionades amb el
Registre d’Entitats Municipal, altes i sobretot modificacions, i amb els consells
sectorials.
Registre d’Entrades
Departa
ment

N.
Instàn
cies

Accepta
des

Tipologia

Activitats entitats
Alta membres Consells
Cessió de sales municipals

Redir
eccio
nades

5

1

6

11
3

2
1

8
3

3

3

Cessió locals
Particip
ació

78

Informes estrangeria
Material per activitats
Notificació
Pressupost
Registre Municipal Entitats
TOTALS

Entitat

16
1

3

1
4

1
1

23
64

2
14

Ciutadà

Ajuntam
Empr .Instituci
eses .

Centres
Escolars

TOTALs
Acceptades/re
direccionades

6
5

13
4

1

3
16
4

16
3

1
1
5

25
48

17

1

7

2
5
25
78

6

En quant al Registre de sortides:

Departament N. Instàncies

Tipologia

Entitat

25

Activitats entitats
Altres
117

1
11

7
1

1

33
13

47

47

Convocatòria de consells

8

8

Notificació

9

Convenis locals
Participació

Ajuntam. i
Ciutadà Empresa Institucions Centres
Escolars TOTALS

4

Subvencions altres institucions
TOTALS

89

16

1

2

15

1

1

10

1

117
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28 sortides d’activitats entitats corresponen a la coordinació sociocultural, que
canalitza a través de participació ciutadana per estar emplaçat aquest servei Cal
Mané.
Les trucades es canalitzen principalment a través de consergeria i administració,
que valoren la necessitat de passar-la a l’equip tècnic en funció de la demanada.

Trucades rebudes
Trucades realitzades
Trucades internes

Promig setmanal aproximat*
9/ setmanals aprox.
11/setmanals aprox.
21/setmanals aprox.

* Estimació elaborada a patir de les dades facilitades pel TIC. Registre de trucades.

A banda del telèfon del despatx que està comptabilitzat, s’utilitza un mòbil amb
força freqüència, especialment en la relació amb les entitats, també per enviament
de WhatsApp.
La gestió de visites concertades, ja sigui telefònicament o en persona també es
gestionen des de consergeria i administració.
L’atenció directa especialitzada es canalitza a través del projecte Punt
d’Informació. Veure per més detall el projecte 4.1.
S’han atès el 100% de les instàncies, trucades i visites rebudes.

4.2Expedients i tràmits realitzats
Departament

Participació
Ciutadana

N.Expedients

Tipologies

N. per
tipologogia

Activitats

1

Convenis de pràctiques

2

Obert

Tancat

Altres observacions
1 Mostra d’entitats

2

Amb UB i Institut Daniel
Blanxart

5
Processos participatius

2

1

Campanya Olesa entre tots
més nostra i Procés
1 participatiu d’inversions

TOTALS

5

3

2

L’expedient de subvenció de la Diputació de Barcelona, s’inclou en la memòria de
coordinació ja que afecta diversos departaments.
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Tràmits, accions o expedients
Informes sobre el registre per Secretaria

Informes sobre processos participatius
Peticions d’informació concreta i/o suport

Departament que lidera
Esports, Ensenyament, Serveis
Socials, Igualtat, Cooperació,
Cultura, Festes, Joventut.
Intervenció,
Secretaria,
Urbanisme
OAC, Ensenyament, Alcaldia,
Serveis Socials, Promoció
Econòmica, Cultura i Festes,
Joventut, Igualtat, Cooperació,
Esports

S’ha incorporat als expedients el 100% dels informes necessaris.
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5. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

IMPORT

Diputació de Barcelona –

Econòmica**

4.975,85 €

Total Subvencions Rebudes

4.975,85€

A banda, la cessió de locals ha comportat obligacions d’ingressos per import de
2.473,36 €.
Una part de les obligacions generades durant el 2016 seran ingressos reals en
2017.
** La subvenció rebuda pel conjunt del projecte presentat a Diputació amb 4 accions (joventut, participació,
igualtat i diversitat) és de 21.909,00 €. L’atribuïble a cada projecte es realitza a partir de la petició realitzada i
les necessitats de cada projecte de recursos per la seva realització i, en qualsevol cas, sempre amb l’acord
dels diferents departaments implicats tant a nivell tècnic com polític.
La subvenció requereix d’una part de cofinançament

Despeses2
2014
O

P

E

Descripció

Crèdits
inicials

65

924

20300

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-LLOGUER MAQUIN.,
INSTAL. I UTILLA.

65

924

22000

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC- ORDINARI NO
INVENTARIABLE

65

924

22100

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-ENERGIA
ELÈCTRICA.

65

924

22101

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-AIGUA.

65

924

22104

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC.VESTUARI

65

924

22199

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-ALTRES
SUBMINISTRAMENTS.

Crèdits
totals

Oblig.
Reconeg.

0,00

0,00

3.083,08

80,00

80,00

0,00

17.000,00

23.908,94

6.126,33*

3.500,00

3.598,41

403,66*

0,00

0,00

421,09

75,00

75,00

90,75

2 No estan incloses les despeses de personal ni les despeses indirectes.
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2014
O

P

E

Descripció

Crèdits
inicials

65

924

22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I
REPRESENTATIVES.

65

924

22602

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-PUBLICITAT I
PROPAGANDA.

22603

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-PUBLICACIÓ EN
DIARIS OFICIALS.

65

924

Crèdits
totals

Oblig.
Reconeg.

0,00

0,00

255,00

1.500,00

1.500,00

2.369,18

10,00

10,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

65

924

22606

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC- TALLERS I
ACTIVITATS

65

924

22609

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-ACTIVITATS
CULTURALS

0,00

0,00

120,00

2.035,34

2.035,34

1.657,29**

570,00

570,00

476,16

9.250,00

9.250,00

925,65

120,00

120,00

0,00

65

924

22699

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC- DESPESES
DIVERSES

65

924

22701

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-SEGURETAT

65

924

22706

65

924

48100

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-TREB. REALIT.
ALTRES EMPRES. (PPM)
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PREMIS,BEQU. I PENS.
D'EST. I INVEST.

65O22 924

62300

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-MAQUINÀRIA,
INSTAL.LAC. I UTILLAT.

0,00

Total CAP II

38.140,34

969,44
46.117,13

395,67
16.323,86

Resum de despeses de Participació Ciutadana per capítols:
Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

21.230,43 €

16.235,42 €

0,00 €

395,67 €

0,00€

37.861,52€

*En el capítol II faltarien despeses no comptabilitzades de consum elèctric i aigua per factures no arribades a
data de confecció d’aquesta memòria. No s’inclouen les despeses generades per la cessió de locals a entitats
que assumeixen altres departaments.
***Tot i existir la Disposició aprovada d’acord al contracte de serveis sanitaris, la despesa s’ha carregat a un
altra orgànica diferent a la 65. (import 307,23€), si bé és una despesa del projecte de Participació Ciutadana.

També es pot observar com s’han anat creant partides més concretes a
despeses previstes, d’acord a l’any anterior, en partides diferents, per tal
d’ajustar millor el tipus de despesa a la partida. Aquest fet explica que hi hagi
partides amb crèdit inicial a 0,00€ a les que s’imputen obligacions. En el cas del
cap. VI hi ha incorporació de romanents.
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Annexos
5.1ANNEX I. Enquesta de millora de la Mostra d’Entitats
8a. Mostra d’Entitats d’Olesa de Montserrat- Valoració
Benvolguts/des, per tal de continuar millorant, és molt important l’opinió de totes
les entitats que han participat a la mostra enguany. Per aquest motiu agraïm que
dediqueu uns minuts a valorar els següents aspectes:
1 pitjor puntuació - 6 millor puntuació

1

2

3

4

5

Durada de la Mostra: d’11 a 21h
Emplaçament de la Mostra al Parc Municipal
Retolació dels estands
Dotació dels estands: Taules/cadires/corrent
Emplaçament de l’estand de l’entitat
Cartell de la Mostra
Publicitat de les activitats de la mostra
La senyalització i mapes d’orientació situats al parc
Informació i suport previ a la mostra (reunions, comunicacions
electròniques, contactes telefònics,...)
Suport rebut durant la mostra per part d’altres entitats
Suport rebut durant la mostra per part del personal de l’Ajuntament
Activitats a la Pl. Fèlix Figueras i Aragay
Com a entitat, heu assolit els vostres objectius
Heu pogut fer les activitats que us havíeu proposat
En general la valoració que feu de la mostra d'enguany és:

Digues 1 cosa que creus que ha funcionat molt bé:______________________________
Digues 1 cosa que creus que NO ha funcionat gens:_____________________________

Altres aportacions per millorar

Nom de l’Entitat/servei:____________________________
Gràcies per la vostra col·laboració
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5.2ANNEX II. Procés participatiu d’Inversions 2017
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5.3ANNEX III. Campanya Olesa Entre tots més NOSTRA
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