3/2018 ACTA DEL CONSELL DE BARRIS
Data:
Lloc:
Hora

11/07/2018
Sala de Juntes
19.00h
Assistents
Martínez Delgado
Sans Farré
Gotsens Guerrero
Farré Llopart
Rovira Vidal
Camprubí Carreño
Martínez Cabeza
Pardo Pérez
López Abad
Alcón Quer
Coll Botey
Delgado San Valero

Entitat
A.P.P. Fincas Oasis
APP Fincas Oasis
AV El Collet de Sant Joan
AV El Collet de Sant Joan
AAVV Casc Antic
AAVV Casc Antic
AAVV La Central L’Olivera
AAVV La Central L’Olivera
AV La Rambla-Eixample
AV La Rambla-Eixample
AV Les Planes
AV Les Planes

Assistència

Raül

Asensio González

ERC Secció Olesa

SI

Erika

AV Sant Bernat

Daniel
Carles

Sánchez
Fernández MartínCorral
Ortiz López
Hidalgo Cerulla

Albert

Adelantado Gómez

AV Poble Sec

Elvira
Joana
Jordi

Cassi Pallares
Sedano Gómez
Martínez Vallmitjana

Movem Olesa
Movem Olesa
Ajuntament- President

SI

Isabel
Montse

Blanco Veiga
Muñoz Montoro

Ajuntament-Secretària
Ajuntament-Coordinadora

SI
SI

Damià

Requena Márquez

Ajuntament policia proximitat

Pablo
Judit

Pascual Palacios
Pascual Cámara

Oient de l’APP Fincas Oasis
Oient de l’APP Fincas Oasis

Àngel

Morante Chacón

Oient de l’APP Fincas Oasis

Lourdes
Ramón

Alfonso Giménez
Sabarich Flores

Oient de l’APP Fincas Oasis
Oient AV La Rambla-Eixample

Oriol

Francesch Llongueras

Oient AV La Rambla-Eixample

Javier
Gabriel
Basilio

González Mora
Sanjuan Soteras
Gómez Vera

Oient AV La Rambla-Eixample
Oient AV Les Planes
Oient AV Les Planes

Faustino
Josep
Àngels
Joan
Óscar
Trini
Marisol
Asunción
Manel
Martí
Montserrat
Jordi

Juan José

SI

SI
SI

SI
SI

AAVV Els Closos-Llac
AAVV Els Closos-Llac
AV Poble Sec

SI
SI

Elisabet
Maite

Aguayo Ramos
Quiles Pérez

Oient AV Ribes Blaves
Oient AAVV Casc Antic

Pedro

Melendo

Oient AAVV Collet de Sant Joan

Ramón

Pintado Sastre

Oient AAVV Els Closos-Llac

Toni

Cuenca Fajardo

Oient AAVV Els Closos-Llac

Francisca

Artigas Moliner

Oient AAVV Els Closos-Llac

SI

Daniel

Ponce Salvadó

Oient AV Poble Sec

SI

María Isabel

Amaya Romero

Oient AV Poble Sec

SI

Ordre del Dia

1234567-

Aprovació de l’acta anterior
Assessorament sobre la protecció de dades a les associacions
Altres informacions de les entitats
Campanya de soroll No et passis
Subvencions 2018
Altres informacions de l’Ajuntament
Precs i Preguntes

Desenvolupament del Consell
A les 19.00 hores comença el Consell Sectorial de Barris a la Sala de Juntes de
l’Ajuntament.
El President del consell de barris, el Sr. Jordi Martínez dona la benvinguda a la nova
Associació de Veïns dels Closos.
1 - Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat l’acta del Consell de Barris del 17 de gener de 2018 i l’acta del 11
d’abril de 2018.
2 - Assessorament sobre la protecció de dades a les associacions
La Sra. Montserrat Muñoz agraeix la proposta de temes a l’ordre del dia, i les aportacions
ofertes pels barris.
Explica que el 25 de juliol d’enguany es va aplicar la Llei europea de protecció de dades,
això vol dir que les entitats són coneixedores de les dades dels usuaris, i per tant s’ha de
de tenir cura de les mateixes, els arxius informàtics han d’estar protegits, els documents
tancats en clau, els llistats amb dades personals amb el consentiment escrit i el compromís
de no cedir-les a tercers com a entitat.
Els socis tenen el dret de saber quines dades teniu i poder-les canviar, i s’ha de tenir el
consentiment explícit de totes les actuacions.
Afegir els drets d’imatge i consentiment de les dades. Alerta amb el grups de whatsapp ja
que tothom ha d’estar d’acord en forma part.
Es reparteix als membres del consell un petit recull d’allò més significatiu de la normativa.
El Sr. Martínez comenta que si es vol més informació es farà una única jornada més
detallada al mes de setembre amb un especialista sobre la matèria.

3 – Altres informacions de les entitats
L’associació de veïns Oasis comenta l’èxit de la Festa Major del seu barri.
La primera sessió dels patis oberts també va ser un èxit
El Sr. Martínez vol agrair les iniciatives convocades pels barris a fer activitats obertes a tot
el poble, ja que donen molta vida.
Destacar que la nit en blanc va tenir una multitudinària participació.
4 - Campanya de soroll No et passis
El president del Consell demana la col·laboració i civisme dels membres del consell en la
campanya de soroll, i que facin d’altaveu d’aquesta campanya.
S’ha d’intentar compaginar la festa amb la vida i el descans de tothom, tot i que moltes
vegades és difícil.
Es comenta el problema que hi ha a la zona de les planes amb la crema de contenidors, es
porten cremats quasi 50 aquest any que traduït amb diners són 40,000 €.
Una persona que es va agafar in fraganti gràcies a la col·laboració ciutadana, se li va aplicar
una multa o sanció de uns 13.000 aprox.
5 - Subvencions 2018
Estan totes presentades i pendents d’aprovació (les úniques aprovades són les del
Departament d’esports dimarts passat)
Les AAVV d’Oasis i cas antic comenten que han rebut requeriments de l’ajuntament per
diversos temes, i d’aquesta manera s’allarguen els terminis.
El Sr. Martínez explica el retard degut a un canvi en la metodologia, i comenta que el pròxim
dimarts està previst que la Junta de Govern Local ho aprovi. També explica que aquest any
s’ha ampliat l’import de l’aplicació pressupostària, i com hi ha menys peticions és possible
que tothom tingui el 100%.
El Departament de Tresoreria pagarà el 75% al mes de juliol.
6 - Altres informació de l’Ajuntament
El Sr. Martínez comenta que a la Mostra d’Entitats l’Ajuntament va anunciar en un plafó,
l’obertura d’un procés participatiu per saber l’opinió de la gent d’Olesa sobre el que s’ha de
fer a l’edifici de l’antiga escola de Sant Bernat, aquest procés finalitzarà a mitjans de
setembre.
Les Bases de la convocatòria encara no s’han començat, ja que abans s’ha de fer un pas
previ, els ciutadans han de proposar, fer arribar idees (exemples d’alguna que ha arribat:
ser local d’entitats, espais de col·laboració, pista de bàsquet...)
Amb el recull de totes les propostes farem un procés participatiu, que un cop finalitzat es
traslladarà a una mesa tècnica per determinar la viabilitat, i posteriorment es dotarà
pressupostàriament (potser es fa per fases).

Els pressupostos participatius es tiraran endavant a l‘any 2019, davant els dubtes sobre la
seva periodicitat, s’ha fet una consulta amb la Diputació de Barcelona que ens remarca la
no necessitat fer-los cada any, ja que alguns encara no s’han acabat d’executar.
El millor sistema és fer-los cada dos anys, també es demana col·laboració, i com el consell
de barris lidera el procés participatiu en propers consells tractarem les Bases per començar
el procés.
La Sra. Montserrat Muñoz explica les utilitats d’una plataforma de l’Ajuntament de Barcelona
que es diu “decidim”, qui fa propostes està informat a quin punt estan, permet moltes coses.
Convida a donar-se d’alta per veure com funciona amb perspectives de fer-ho a Olesa (és
molt intuïtiu, ja explicarem com va).
L’antic edifici municipal de Cal Puigjaner ubicat a Santa Oliva pujant per Creu Reial està en
procés de licitació per a la seva rehabilitació, amb la intenció de fer un pla d’usos comptant
amb la participació de ciutadans i entitats per tal de fer vida al casc antic. És una inversió
en la que s’han gastat gairebé 1.000.000 €, i l’Ajuntament vol fer un esforç per recuperarho segurament per fases.
El pla d’usos serà multifuncional (exposicions, tema gastronòmic, mirar d’acostar a la gent
per fer les rutes d’Olesa, és un bon punt de parada, s’ha de crear un alberg per potenciar el
turisme)
Ja s’ha aprovat pel Ple l’entrada de Rives Blaves.
7 - Precs i Preguntes
Cap
S’aixeca la sessió a les 20.15 hores

El President del Consell,
Jordi Martínez Vallmitjana
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La secretària,
Isabel Blanco Veiga

