ACTA DELS CONSELLS SECTORIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
CULTURA I FESTES; ESPORTS; BENESTAR SOCIAL I BARRIS
Data:
Lloc:
Hora

19/11/2018
Saló de Sessions
19.00 h

ASSISTENTS
Nom

Cognoms

Montse
Georgina
Margarita
Joan
M. Mercè
Anna M.

Martínez
Vallmitjana
Muñoz Montoro
Muñoz Gil
Ruiz Bobé
Barnet Giménez
Urrich Cazador
Banqué Almazan

Tomás

Rivas Ruiz

Cristina

Cáliz Rivera

M. Rosa

Valor i Sabatier

Jordi

Almudena Toledo
Rodríguez
Anna
Llongueras
García
M. Cinta
Foguet Oleart
Jacinta
Folch Salvador
Montse
Coll Botey
Jordi
Delgado San
Valero

Entitat/Departament

Consell

Regidor de Participació Ciutadana
Tècnica de Participació Ciutadana
Regidora de Serveis Socials
Tècnica de Serveis Socials
Club Escacs Olesa
Club Esportiu Futbol Olesa (EFO 87)
Futbol Sala Olesa
Peña Madridista / Associación de
familiares de Enfermos mentales
Club Twirling Olesa
Associació Cultural La Festa dels
Miquelets
Animalistes d’Olesa

Esports
Esports
Esports
Esports / Benestar Social
Esports / Cultura i Festes
Cultura i Festes
Benestar Social

Càrites

Benestar Social

Càrites
ACAPS
AV Les Planes
AV Les Planes

Benestar Social
Benestar Social
Barris
Barris

OÏENTS
Ramon
Jordi
Raül

Pons Ballbé
Parent
Asensio

Ordre del Dia
1. Pressupost participatiu d’inversions 2019: nomenament dels representants dels
consells i aprovació de les bases
2. Ordenança reguladora dels fitxers de dades de caràcter personal
3. Reglament de l’Arxiu Històric municipal d’Olesa de Montserrat
4. Plataforma participativa DECIDIM Olesa de Montserrat
5. Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
6. Precs i preguntes

Desenvolupament del Consell
El Consell extraordinari comença a les 19.12 hores. Agrupa a membres dels consells
de Cultura i Festes; Esports; Benestar Social i Barris.
El regidor de Participació Ciutadana i president d’aquest consell comenta que hi ha
temes que s’han de donar un seguit d’informacions amb certa urgència. Per aquest
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motiu, no s’espera a les convocatòries ordinàries.
1.- Pressupost participatiu d’inversions 2019: nomenament dels representants
dels consells i aprovació de les bases
Es torna a realitzar un pressupost participatiu tal com es va fer l’any 2017 que estarà
dotat amb 200.000 euros i que hi haurà la mateixa distribució que aleshores. Per
projectes, un màxim de 50.000 euros; només es destinarà un tant per cent a
equipaments per intentar evitar que entitats amb un suport majoritari de socis i sòcies
puguin monopolitzar aquesta participació. Hi haurà, doncs, segons Martínez 150.000
euros per un costat i 50.000, per a l’altra.
Les bases s’han enviat a totes les entitats.
El calendari és: aquestes s’han d’aprovar i publicar al llarg d’aquest 2018. També
s’hauran de tenir, ja, els membres de cada consell com a representants de la mesa
ciutadana i que actuaran com avals.
La campanya informativa serà al llarg del mes de gener de 2019. La presentació de
projectes i propostes serà al llarg del mes de febrer. Un primer filtre és la mesa
ciutadana i, després, va directament als Serveis Tècnics que validen si és o no una
inversió. I, finalment, hi haurà el procés de votació.
Fa dos anys es va fer que poguessin votar tots els empadronats a Olesa majors de 16
anys. En total, va resultar un 6% de la població.
Aquest any, hi ha la plataforma DECIDIM que engega la Diputació, i en la qual s’ha
apuntat l’Ajuntament d’Olesa, conscient que la ciutadania demana, cada vegada més,
poder participar en d’altres decisions i de manera més constant.
Les persones s’han d’inscriure en aquesta plataforma i podran participar en qualsevol
procés que faci el consistori.
Es convida als membres que nomenin els seus representants i ho facin arribar a
l’Ajuntament.
Es posa en votació l’aprovació de les bases del pressupost participatiu que queden
aprovades per unanimitat dels assistents (14 vots).
Hi ha un petit canvi en l’ordre del dia i es tracta amb antelació el següent punt, per
proximitat de tema:
2.- Plataforma participativa DECIDIM Olesa de Montserrat
La tècnica de Participació Ciutadana, Montse Muñoz, informa que s’ha fet arribar
l’enllaç per correu electrònic amb l’enviament de “Aquesta setmana a Olesa” (que
s’envia els divendres).
La plataforma DECIDIM està connectada amb el padró municipal.
Es poden veure els projectes participatius i/ participar. Per aquest darrer punt, s’ha
d’estar inscrit. Segons comenta Muñoz, no s’ha de descarregar res i totes les dades
estan protegides. Només poden accedir els majors de 16 anys.
La plataforma permet fer moltes coses: plantejaments de processos participatius;
inscripcions a cursos adreçats a les entitats, etc.
No està activada, encara, la possibilitat de proposta ciutadana a debat ja que està en
evolució.
En aquests moments ja es pot trobar informació sobre l’enquesta que es va plantejar
sobre el que es volia fer en l’antiga escola de Sant Bernat; les bases sobre el procés
participatiu i informació sobre el procés del Pla de Salut.
Les enquestes són 100% anònimes. No ho són els debats.
S’aniran incorporant dades: resultats enquestes, actes dels consells, convocatòries..
per, mica a mica, deixar d’enviar correus. Es rebrà un avís anunciant del que es penja
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o es contesta.
La tècnica explica com funciona el registre als membres assistents i que hi ha una
garantia de confidencialitat.
També hi haurà debats que només hi podran participar els membres dels consells.
El regidor afegeix que, també, es penjaran tots els projectes presentats al procés
participatiu acompanyats d’una imatge gràfica, un cop hagin passat la validació de la
mesa tècnica.
3.- Ordenança reguladora dels fitxers de dades de caràcter personal
La tècnica comenta que, amb la nova normativa europea i, actualment, vigent, ha
obligat a refer el reglament (que s’ha enviat per correu electrònic). Explica que és un
reglament senzill que anomena quins són els arxius de protecció de dades que
disposa l’Ajuntament; què cal fer si hom no vol que les seves dades hi estiguin;
defineix les dades per departaments; i incorpora l’administració electrònica. Aquesta
normativa ha d’anar a Ple.
Jacinta Folch, d’ACAPS, demana que si es pot fer un petit esbós del que recull.
El regidor afegeix que obliga que la funció pública ha de respectar molt la
confidencialitat. Continua explicant que hi ha dos lleis paral·leles: una que demana la
màxima transparència i una altra que en demana la mínima. La primera obliga als
càrrecs electes i la segona protegeix al ciutadà.
Es posa en votació l’aprovació de l’ordenança quedant aprovada per unanimitat (14
vots).
4.- Reglament de l’Arxiu Històric municipal d’Olesa de Montserrat
La tècnica explica que l’any 2016 es va fer un Reglament que es va aprovar per Ple
però va quedar a mitges. Amb l’actual normativa, cal que tots els Reglaments estiguin
aprovats. Ara bé, la normativa (sobretot l’europea) havia canviat, per la qual cosa, s’ha
adaptat, i s’inicia un procés d’aprovació i publicació perquè sigui de plena incorporació
en el marc municipal. Muñoz repassa el que recull: com es tracten els documents; quin
és el paper de l’arxiver en el departament i respecte a d’altres de l’ajuntament; la
diferència entre l’arxiu històric i l’administratiu; posar en ordre el procés de consulta i
conservació de documents i incorporar-lo per a l’arxiu electrònic que s’ha de regular.
El regidor destaca la gran feina de persones voluntàries que col·laboren en l’Arxiu
municipal aportant el seu coneixement amb les explicacions a les fotografies que
ajudarà molt a generacions futures. Aprofita per agrair la tasca de tots aquests
voluntaris.
Muñoz afegeix que s’estan digitalitzat totes les fotografies.
Es posa en votació l’aprovació del Reglament quedant aprovat per unanimitat (14
vots).
5.- Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
El regidor comenta que fa una setmana es va aprovar inicialment per Ple el POUM i va
ser presentat públicament el dijous passat. Convida als assistents a revisar-lo. Hi ha
45 dies hàbils per presentar al·legacions i el poden trobar al web municipal o al web
del propi POUM.
Recalca la tasca de membres del CAU i dels participants als tallers.
L’aprovació definitiva és del Departament d’urbanisme de la Generalitat.
D’altra banda, el projecte de pressupost per a 2019. Martínez demana disculpes en
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nom del regidor d’Hisenda que no ha pogut assistir.
Continua dient que es poden fer les propostes al projecte però torna a demanar
disculpes ja que, potser és poc temps, ja que és previst que vagi al Ple del pròxim
dijous. En tot cas, afegeix que s’inicia el període d’al·legacions.
Es tracta d’un pressupost força continuista, sense gaires variacions.
Informa que les inversions estan molt capades per una llei estatal que ha provocat que
no es puguin fer totes les que es voldria. Per això, s’està demanat la seva derogació.
Si s’aconsegueix serà molt positiu ja que hi ha diners per invertir.

6.- No es formulen precs ni preguntes
Abans de finalitzar la reunió es notifica que les representants del Consell de Benestar
Social al Pressupost participatiu seran M. Cinta Foguet Oleart i Anna Llongueras
García
I, amb tots aquests temes tractats, finalitza aquest consell extraordinari a les 19.56
hores del dia de la data.

El president
Jordi Martínez Vallmitjana

La secretària
Olga Solà i Rivera
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