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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 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 2020, el condicionat per la Covid-19, el departament 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. Aquest
any 2020 el Procés participatiu Com millorem la participació ha estat el gran
procés desenvolupat, la qual cosa no ha estat fàcil en un context de COVID que
no ha permès, per exemple, que les trobades fossin presencials.
Però si hi ha una tasca diferenciada que aquest any 2020 ha caracteritzat la
Regidoria ha estat la creació i conducció del voluntariat en situacions
d’emergència, creat amb l’arribada de la COVID-19 a través de la plataforma
DECIDIM i reactivat en diverses ocasions al llarg de l’any.
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.
En els darrers temps la participació de la ciutadania està adquirint noves
dimensions. Amb la incorporació de les noves tecnologies les formes i fórmules
s’estan ampliant, tot i així també és necessari poder també acompanyar aquelles
formes més tradicionals.
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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
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
Processos participatius
Formació a les entitats
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2.2Organigrama
Regidor de Participació Ciutadana:
Ada Agut Domènech

Gerència
Mercè Roquer Compte
Garcia Benavent

Cap d’Àrea
Francesc Sancho Cano

Cap Dept. Participació Ciutadana
Cap de Servei de Cultura i Lleure
M. Montserrat Muñoz Montoro

Administrativa
Joaquima Carranza (fins al
març)

Agents Cívics
Operari de cartelleria
Al llarg de l’any cobert amb diferents
plans d’ocupació

2.3Recursos materials
Per dur a terme el servei cada professional disposa d’un ordinador.
Es treballa amb el diferent programari a l’abast.

2.4Seus, adreces i telèfons
Casa de Cultura, C/ Salvador Casas, 26. Tel. 9377800 50 ext. 3160, 648103647
participacio@olesademontserat.cat
Ajuntament, pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n (a partir de setembre)
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3.

Activitats realitzades

3.1PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES ENTITATS
3.1.1 Descripció
Les entitats d’Olesa de Montserrat, segons la seva finalitat principal, 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 altra tipus de situacions relacionades
amb el dia a dia de les entitats que es va canalitzant mitjançant el Punt
d’Informació.
Aquest any 2020 a causa de la pandèmia, l’atenció s’ha diversificat i les
videotrucades i els WhatsApp han adquirit una nova dimensió.
Fins aquest any 2020 l’atenció era preferentment presencial o bé telefònica. Per
primera vegada s’han hagut d’articular assessoraments a través de plataformes
de videoconferències, ja que per la complexitat i necessitat d’interacció no es
podia resoldre amb una trucada telefònica, ni un correu electrònic.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Facilitar la creació de
noves entitats

 Establir un espai on les entitats poden adreçar-se per fer consultes
en relació a la creació d’entitats 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

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

 Establir un espai 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
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Generdesembre

Informació i
orientació i suport a
la creació d’entitats i
i modificacions de
membres de les
d’entitats

 Atenció directa, telefònica i a través de diferents
plataformes virtuals, depenent del tipus d’atenció i
especialment del moment i la situació sanitària i
normativa provocada per la COVID

Generdesembre

Suport als tràmits
electrònics de les
entitats a la Seu
electrònica.

 S’ha treballat a demanada de les entitats per mirar de
resoldre les dificultats davant la presentació telemàtica
de documents, junt amb la professional de
l’Ajuntament que lidera la gestió del programa
Genesys i derivant al projecte OAC 360º

Gener desembre

Trobades amb
entitats a partir de
diferents centres
d’interès

 Reunions més enllà dels Consells Sectorials, fetes al
llarg de l’any a petició de les entitats o de
l’Ajuntament, en les que es tracten diferents temes en
profunditat, per mirar de poder arribar a acords o
compartir coneixement.
 Es destaquen: la trobada de les AV amb la policia
local (/13/2/2020), la trobada d’entitats interessades
en fer Casals d’Estiu (4/5/2020), trobada per debatre
sobre el futur de es activitats en època COVID
(27/5/2020), trobada per resoldre dubtes de
subvencions (8/6/2020), o les diferents trobades del
projecte Participem per millorar la participació i que es
detallen en el corresponent projecte d’aquesta
memòria.

Marçdesembre

Informació i suport a
les entitats sobre
diferents mesures i
moments en relació
a la pandèmia, així
com en l’adaptació
de les seves
iniciatives a les
necessitats
sanitàries de cada
moment

 Enviaments informatius en cada un dels moments clau
sobre les mesures sanitàries, amb alta intensitat fins
al juny i amb menor incidència a partir de juliol.
 Suport a les entitats en la previsió d’actes i activitats
per al juny i juliol i les mesures a seguir

Suport i informació
del procés de
subvencions per
concurrència 2020.

 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.
 Suport a les entitats per omplir i presentar els models
normalitzats de subvencions de manera virtual.
 Estudi de possibilitats, modelatge i informació a les
entitats davant la possibilitat de sol·licitar menys del

Maig, juny,
setembre,
desembre
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50% menor de cofinançament en subvencions per
concurrència i treball amb els departaments per a la
seva aplicació.
 Estudi de possibilitats, modelatge i informació a les
entitats davant la possibilitat de sol·licitat fins al 100%
de la bestreta en subvencions i treball amb els
departaments per a la seva aplicació.
 Enguany es van paralitzar els terminis de presentació
de sol·licituds amb el Decret d’Alarma que parava els
procediments administratius i es va reactivar de
manera excepcional per la necessitat, tot i que encara
estaven el terminis congelats.

Destinataris
Entitats d’Olesa constituïdes o en procés de constitució.
3.1.2 Resultats
Participants
Participants
Atencions individuals realitzades
Reunions grupals presencials per orientar activitats de les entitats amb mesures
COVID
Trobada d’AV amb Policia Local
Farem Casals?
Trobada amb entitats per debatre sobre el present i futur immediat de les activitats a
Olesa
Sessió informativa sol·licitud de subvencions
Debat sobre el Decret d’horaris

297
9
13 assistents
12 assistents
14 assistents
27 assistents
16 assistents

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nombre d’entitats ateses de manera específica: previstes 92
(50% de les entitats)
Nombre d’atencions específiques: previstes 185 (1 per entitat)
Grau de participació i interacció
Queixes rebudes per l’atenció
Grau de satisfacció expressada

80
297
Alt
0
Molt alt

Participació Ciutadana. Memòria 2020
11

3.1.3 Costos

Punt d'Informació i
atenció a les entitats

Capítol I
7.349,75 €

Capítol II
1.452,00 €

Capítol
IV
0,00 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total
8.801,75 €
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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.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius
Generals
Manteniment d’una
base de dades del
RME

Emetre d’Informes
del RME

Objectius Específics





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...)

 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
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Generdesembre
Generdesembre

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

Comunicació amb les entitats
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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

AMPA’s

10
13

10
13

11
13

11
13

28

31

33

34

11
12
34

11
12
36

Benestar Social
Comerç
Escolar

2
29
19

2
30
19

2
31
19

2
32
19

2
31
19

2
32
17

Esportiva

38

38

38

39

41

40

Juvenil

5

6

6

6

6

6

Medi Ambient

4

4

3

4

4

4
4

3

Religiosa

4
4

3

3

Altres

16

16

16

16

Altres no associades

6

6

6

6

17
6

17
6

174

179

183

186

185

185

Assoc. de Veïns

Cultural

TOTAL

Les noves entitats o en procés són:
Social
Social
Esportiva
Cultural
Social

ASOC CONCIENCIA DANAE
ASSOCIACIO LGTBIQ + OLESA DIVERSSA
DESPERTAFERRO MOTO GRUP CUSTOM
ASSOCIACIO FAL·LERA OLESANA
OLESA SOLIDÀRIA

3 entitats que s’ha donat de baixa al RME per no ser ja operatives.
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

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)

Molt alt
Molt alta
Molt alta
Molt alta
Sistematitzada

3.2.3 Costos
Registre Municipal
d'Entitats

Capítol I
3.129,29 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
3.129,29 €
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3.3CONSELLS SECTORIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.3.1 Descripció
Espais de participació ciutadana, de caràcter consultiu de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, que tenen 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.
Els consells es celebren de manera bimensual (cultura) i cada tres mesos
(esports, barris i benestar social) de manera ordinària. Actualment es van
celebrant de manera irregular a causa de la Covid.
Enguany, la pandèmia ha trastocat les pautes de convocatòria i la seva
realització. Les dificultats per fer reunions amb grups ha fet que a partir de març
totes les sessions es convoquessin a partir de necessitats concretes (centres
d’interès)
Forma de prestació: prestat de forma directa.
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
Calendari
Gener

Activitat
Planificació anual
dels consells

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,....
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Generdesembre

Suport als diferents
consells i
seguiment

Assistència als consells
Suport als secretaris i presidents dels consells en les
convocatòries

El conjunt de temes tractats al consell previstos en les convocatòries:
CONSELL

DATA

D’ESPORTS

20/01/2020

D’ESPORTS

19/10/2020

DE BARRIS

15/01/2020

DE BARRIS

23/09/2020

DE BENESTAR
SOCIAL

15/01/2020

DE CULTURA I
FESTES

16/01/2020

ORDRE DEL DIA
1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.Conserges a les instal·lacions esportives municipals.
3.Horaris d'entrenaments de les entitats esportives del municipi.
4.Cartells a les instal·lacions esportives municipals.
5.Subvencions.
6.Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament.
7.Precs i Preguntes.
1.Aprovació de l’acta anterior
2.Estat de les entitats amb la COVID
3.Repàs de les normatives generals de COVID i de les habituals de
funcionament d’Activitats en els propers mesos
4.Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
5.Precs i preguntes
1.Aprovació de les actes anteriors.
2.Informacions de les entitats
3.Subvencions per concurrència
4.Debat sobre la funció dels consells
5.Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
6.Precs i Preguntes.
1.Aprovació de les actes anteriors
2.Retrobada després del parèntesi provocat per la pandèmia
3.Informacions de les entitats
4.Represa d’activitats als locals
5.Subvencions per concurrència
6.Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
7.Precs i Preguntes.
1.Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors
2.Presentació de les línies del Departament en aquest nou mandat
3.Petició de participació a les entitats en els diferents projectes i
properes convocatòries (Xarxa gent gran, taula de necessitats
bàsiques...)
4.Línies de suport Diputació
5.Subvencions municipals
6.Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
7.Precs i Preguntes
1.Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors
2.Valoració activitats Nadal i Reis
3.Cicle In-Olesa / BarnaSants
4.Tonis 2020
5.Carnestoltes 2020
6.Justificació subvencions 2019
7.Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
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8.Precs i Preguntes
DE CULTURA I
FESTES

12/03/2020
ANUL.LAT
PER LA
PANDÈMIA

DE CULTURA I
FESTES

17/09/2020

EXTR.
COMPARTITDE
CULTURA I
FESTES I
BARRIS
DE CULTURA I
FESTES,
ESPORTS,
BENESTAR
SOCIAL I
BARRIS

22/07/2020

09/09/2020
ANUL.LAT
PER LA
PANDÈMIA

1.Aprovació de l’acta anterior
2.Valoració de Carnestoltes
3.Properes activitats
4.Mostra d’Entitats
5.Santa Oliva i Festa Major
6.Acció de reducció del volum de residus. Reutilització de les
butlletes electorals de les eleccions a les corts generals del 10 de
novembre del 2019
7.Subvencions a entitats 2020
8.Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
9.Precs i Preguntes
1.Aprovació de l’acta anterior
2.Decret d’horaris
3.Agenda d’activitats
4.Activitats fins a finals d’any
5.Valoració de les activitats realitzades
6.Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament
7.Precs i Preguntes
1. Debat del Decret d’horaris d’activitats

1.Aprovació de l’acta anterior (22/07/2020)
2.Proposta d’Ordenança de Control, Protecció i Tinença d’Animals
3.Precs i Preguntes

Tots els consells comencen amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i
inclouen un punt d’altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament , a banda
del punt formal de precs i preguntes.
Els temes generals relacionats amb la gestió general de l’Ajuntament, s’han
canalitzat a través de l’espai web Normativa en tràmit, fent l’enviament de l’enllaç
a totes les entitats i als components dels diferents consells sectorials, especificant
les formes per poder demanar aclariments, fer aportacions, ...Aquestes temes han
estat:
28/2/2020
8/9/2020
30/9/2020
16/11/2020

Ordenances Fiscals 2021
Ordenança de Control, Protecció i Tinença d’Animals
Ordenança Municipal de vianants i de vehicles.
Proposta de pressupost 2021
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Destinataris
Entitats i ciutadans membres dels consells.
3.3.2 Resultats
Participants
Entitats membres dels consells
Persones membres dels consells
Mitjana assistència 2020 entitats
Mitjana assistència 2020 membres

Barris
6
13

Benestar Social

Cultura i Festes

Esports

12

24

25

47

19
38

3,5

6

17,33

12,50

5

7

20

15

El nombre de representant que cada entitat nomena varia entre 1 i 2, i fins i tot
algunes entitats disposen l’assistència de persones que estan com a oients.
Barris mitjana membres assistents
Barris mitjana entitats assistents

5,00
3,50

38,46%
58,33%

Benestar mitjana membres assistents

7,00

28,00%

Benestar mitjana entitats assistents
Cultura mitjana membres assistents
Cultura mitjana entitats assistents
Esports mitjana membres assistents
Esports mitjana entitats assistents

6,00
20,00
17,33
15,00
12,50

50,00%
42,55%
72,22%
39,47%
65,79%

Avaluació
Indicadors
Assistència regular dels membres
consells
Assistència respecte l’any anterior

Resultats Obtinguts
dels

Proposta de temes per part de les entitats a
incloure en convocatòries

La mitjana d’assistència continua la línia
d’anys anteriors, continua sent millorable
Sostinguda respecte l’any passat, en els que
s’han pogut fer
Les entitats no han fet cap proposta en l’any
2020

S’han mantingut 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.
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Totes les sessions de consells han dut a terme sota les oportunes mesures de
seguretat sanitària necessàries: mascaretes, desinfecció de mans, distanciament,
control d’aforament i de fluxes, cita prèvia, neteja i desinfecció prèvia i posterior
dels espais.
3.3.3 Costos
Consells Sectorials de
Participació Ciutadana

Capítol I
2.396,11 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
2.396,11 €
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3.4PARTICIPEM PER FER I MILLORAR LA PARTICIPACIÓ AL
NOSTRE MUNICIPI
3.4.1 Descripció
La Participació Ciutadana ha adquirit en els darrers temps una nova dimensió,
s’ha situat al centre de les polítiques públiques, com a eix tranversal que connecta
la ciutadania en general amb la pressa de decisions d’allò públic i comú.
Mitjançant la participació ciutadana s’ha de poder incidir de manera activa en
aquells problemes col·lectius ja sigui en la fase de diagnosi, en la fase propositiva,
implicant-se en el procés de priorització o decisió o bé en la fase d’avaluació; i, en
definitiva, contribuint de manera activa i efectiva en l’aplicació de solucions a
situacions públiques col·lectives.
Els espais formals i tradicionals de participació ciutadana necessiten conviure
amb altres espais menys estructurats que assegurin igualment la transparència
dels debats i la formalitats dels acords que es prenguin, però que s’obrin a
mirades diverses, sobre fets diversos que afecten la ciutadania, en les que el
compromís amb el grup prengui una màxima rellevància i que els resultats
obtinguts puguin tenir la mateixa consideració que poden tenir els debats d’espais
formals, sempre i quan, com passa en aquells altres, siguin realment
representatius de col·lectivitats. Les noves tecnologies obren també un nou portal
espaial i temporal a la participació de la ciutadania, a l’hora que pot resultar més
atractiu i funcional que un espai físic formal.
D’altra banda, l’aprovació de diverses lleis, d’acord als nous temps, obliga a
aplicar mesures de transparència i d’informació pública constant, en etapes
anteriors no vistes i que obliga també a repensar la forma com l’administració
disposa la informació, com l’administració s’acosta tota ella a la ciutadania.
A Olesa de Montserrat disposem de diversa normativa que ens acosta a la
participació ciutadana, i la voluntat és continuar explorant i millorant, per tal que la
ciutadania se senti compromesa amb la participació i també disposi de les eines i
els mecanismes que li permeten exercir el seu dret, més enllà de les pròpies
convocatòries d’eleccions.
D’altra banda s’ha dut a terme diverses experiències en processos participatius de
certa complexitat amb resultats diferents, però amb una inquietud màxima per
Participació Ciutadana. Memòria 2020
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arribar al màxim de població possible, en aspectes tant fonamentals com les
inversions o la planificació urbanística en diversos graus.
També es compta amb diversos espais de participació, majoritàriament
presencials, en els que les entitats tenen un paper fonamental en el seu
desenvolupament.
Tot i així, es considera que com a administració, l’Ajuntament d’Olesa té
l’obligació de saber canalitzar el capital humà que suposa la participació, en
benefici de la millora de la nostra vila.
Per repensar la participació ciutadana, revisar la normativa existent i, de manera
específica, el Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament dels Consells
Sectorials i fer les modificacions necessàries, dintre del marc legal, es planteja el
projecte Participem per millorar i fer la participació, sota els principis fonamental
de transparència, publicitat, accés a la informació, neutralitat institucional, inclusió
i cohesió social.
Forma de prestació: prestat de forma directa.

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Cercar un model de participació
ciutadana que permeti la màxima
implicació de la ciutadania en els
afers comuns, per obtenir un
millor resultat

Objectius Específics
•Implicar tots els actors socials possibles en la millora de
la participació ciutadana
•Simplificar i fer més operatives les estructures formals
actuals de Participació Ciutadana
•Impulsar processos participatius que donin cabuda a les
noves dinàmiques d’interacció social
•Modificar la normativa necessària per aconseguir
l’objectiu, derogant aquella que sigui obsoleta i unificant
en un sol reglament tot allò que afecta la Participació i
que no quedi regulat en el ROM, inclús el registre
d’entitats i els consells.
•Optimitzar les oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies en favor d’una participació més activa, més
nombrosa i amb major incidència
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Febrer- Juliol

Diagnosi
prèvia sobre
la
participació a
Olesa de
Montserrat i
preparació
del procés

Julioloctubre

14/11/2020

Definició del
grup motor
del
procés
participatiu i
definició del
procés.
Primera
trobada del
grup motor

Primera
sessió
de
treball amb
ciutadania
(amb
l’empresa
INDIC)

Metodologia
 Elaboració de les línies marc del projecte
 Sol·licitud a Diputació de Suport Tècnic
 Sol·licituds a Diputació de finançament per a dur a terme diferents tallers
 Contactes insterinstitucionals
 Elaboració de fitxes descriptives amb la normativa de funcionament dels
òrgans de participació actual i una petita avaluació tècnica.
 Document de partida: model de Diputació del Reglament de Participació
Ciutadana amb primeres aportacions.
 Contractació de l’empresa per dinamitzar i orientar el procés
 Designació dels membres del grup motor
 Preparació de la plataforma DECIDIM Olesa per acollir la informació del
procés, les inscripcions dels participants i espais de debat.
 Difusió procés participatiu entre ciutadania: entitats i voluntariat en
situacions d’emergència.
 Inscripcions a la plataforma DECIDIM Olesa
 Presentació del procés i els materials i recull de les primeres impressions
de la situació de la participació a Olesa de Montserrat al grup motor
29/10/2020
 Informar i recollir suggeriments de millora de la participació al municipi
 Preparació sessions amb ciutadania
 Trobada amb ciutadania per reflexionar amb relació a la situació de la
participació ciutadana al municipi.
 Per la situació de pandèmia la sessió es va realitzar de manera on line de
10:00 a 13:00 hores. L’objectiu de la sessió era presentar el procés de
treball i realitzar una diagnosi de la situació de la participació ciutadana a
Olesa de Montserrat.
 La jornada estava oberta a tota la ciutadania en general, fent difusió pels
diferents mitjans locals disponibles, xarxes socials, ràdio, etc. I es va
convocar a totes les persones membres de Consells de Participació
Ciutadana Municipals, les persones participants en diferents processos
participatius i les persones que s’havien incorporat al projecte de
voluntariat durant la pandèmia.
 La sessió es va iniciar amb la presentació i benvinguda de la regidora de
Participació Ciutadana. Després es va presentar el procés de treball i els
diferents espais de participació ciutadana amb que compte Olesa.
 Després es va dividir els més de 40 participants a la sessió en tres grups
de treball per facilitar que tothom pogués expressar les seves idees i
facilitar un diàleg fluid entre les
 persones assistents. Cada grup disposava de dues persones per facilitar
la moderació del subgrup i recollir les aportacions dels participants.
 Una vegada realitzat el treball en grups es van tornar a reunir totes les
persones en plenari i el facilitador/a de cada grup va presentar les idees
principals de cada grup.
 Després es va realitzar una valoració en línia de la sessió.
 A continuació es presenten els resultats de la sessió. Primer es presenta
una síntesi agrupada de les idees dels tres grups de treball, després el
buidat dels continguts de cada grup, i finalment la valoració que van
realitzar les persones participants.
 S’ha elaborat un informe que recull el resultat de la sessió i que s’ha fet
arribar a tots els participants. També està disponible a la plataforma
DECIDIM Olesa.
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28/11/2020

Novembredesembre

Segona
sessió
de
treball amb
ciutadania
amb
l’empresa
INDIC

Expliquem la
normativa a
la ciutadania

 Segona jornada, també virtual, de participació ciutadana per pensar
propostes per millorar la participació ciutadana al municipi, de 10:00 a
13:00 hores. L’objectiu de la sessió era, partint dels resultats de l’anterior
sessió de diagnosi realitzada el 14 de novembre, fer una reflexió conjunta
per pensar propostes per millorar la participació ciutadana a Olesa de
Montserrat.
 La jornada estava oberta a tota la ciutadania en general i se’n va fer
difusió pels diferents mitjans locals disponibles, xarxes socials, ràdio, etc.
Es va convocar a totes les persones membres de Consells de
Participació Ciutadana Municipals, les persones participants en diferents
processos participatius; les persones que s’havien incorporat al projecte
de voluntariat durant la pandèmia i a les persones que ja havien participat
en la primera sessió de diagnosi.
 La sessió es va iniciar amb la presentació i benvinguda de la regidora de
Participació Ciutadana. Després es va emmarcar la sessió dins el procés
de treball que s’està realitzant i es va fer una presentació sintètica de les
principals conclusions obtingudes en la sessió de diagnosi del dia 14 de
novembre.
 Posteriorment, es van repartir els participants en tres grups de treball per
facilitar que tothom pogués expressar les seves idees i facilitar un diàleg
fluid entre les persones assistents. Cada grup disposava de dues
persones per facilitar la moderació del subgrup i recollir les aportacions
dels participants. Dins de cada grup, es va plantejar un repte creatiu que
donés resposta a les qüestions clau sorgides en la diagnosi:
 1: Com generem una major cultura participativa i promovem el
teixit associatiu?
 2: Com millorem els canals i eines de participació ciutadana?
 3: Com millorem la informació i la difusió a Olesa?
 Aquests reptes es van treballar mitjançant una tècnica d’hibridació. En un
primer moment es va descompondre cadascun dels reptes en 4
conceptes clau i es va fer una pluja d’idees per buscar entre tots i totes
paraules que associem a aquests conceptes clau. El resultat d’aquest
primer exercici va ser tenir, per a cada grup, 4 llistats de paraules
associades als conceptes clau.
 En un segon moment, es va fer una segona pluja d’idees basada en
combinar de manera lliure les paraules obtingudes per generar idees que
donessin resposta al repte creatiu plantejat.
 En un tercer moment els participants van triar les idees que tenien més
potencial i es va fer un treball d’ordenació, sistematització i
desenvolupament i concreció d’aquestes propostes.
 Un cop finalitzada aquesta reflexió creativa en els diferents grups, es van
tornar a reunir totes les persones participants en plenari i el facilitador/a
de cada grup va presentar les idees principals de cada grup. Després es
va realitzar una valoració en línia de la sessió.
 A continuació es presenten els resultats de la sessió. Primer es presenta
una síntesi agrupada de les idees dels tres grups de treball, després el
buidat dels continguts de cada grup, i finalment la valoració que van
realitzar les persones participants.
 S’ha elaborat un informe que recull el resultat de la sessió i que s’ha fet
arribar a tots els participants. També està disponible a la plataforma
DECIDIM Olesa.
 Es tracta de convertir el text de la normativa municipal en píndoles
informatives visuals, mitjançant vídeos curts, avisos a les xarxes i
infografies. Hem començat per explicar que és el ROM, i específicament
abordant la part que conté els mecanismes de participació ciutadana. El
següent pas, en quant el Nou Reglament de Participació estigui tancat el
text, serà acostar aquest nou text al conjunt de ciutadania mitjançant els
mateixos paràmetres. Per aquest treball estem comptant amb una
empresa de màrqueting i audiovisuals, que suposa una novetat en el
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15/1/2021
(prevista
pel
30/12/2020
no es va
poder fer)

2a
trobada
del
Grup
Motor

nostre Ajuntament, ja que l’objectiu és copsar allò més important i fer-ho
arribar de manera amable, senzilla i visualment atractiva.
 La trobada es planteja com una sessió de retorn dels resultats de les
sessions de diagnosi i propostes en relació a la situació de la participació
ciutadana a Olesa de Montserrat, realitzades els dies 14 i 28 de
novembre.
 I fer una reflexió sobre quins continguts s'haurien d’incloure en
l’actualització del Reglament de Participació Ciutadana.
 S’analitzen els punts clau a incloure en el reglament de participació
ciutadana
 Els resultats es podran veure durant el 2021.

Destinataris
Ciutadania i entitats d’Olesa de Montserrat
3.4.2 Resultats
Avaluació
Indicadors
Resultats Obtinguts
5,54
Grau de satisfacció expressat sobre el
funcionament de les dinàmiques participatives (06). Esperat 4-5
100%
% de partits polítics amb representació al Ple que
formen part del Grup motor (indicador no previst)
19 + 11
Nombre d’entitats participants (esperat 15)
14 + 9
Voluntariat i participació en processos participatius
anteriors (no previst inicialment)
Nombre de persones que participen directament No valorable atès que no s’han
pogut fer les sessions amb
(esperat 1.000)
Nombre de propostes de millora sorgides a partir
de la proposta inicial (esperat 50)
Nombre de propostes acceptades (esperades 50)

Grau d’execució de les activitats previstes (100%)
Consens en el resultat (Majoria dels participants
en consells, Comissió d’estudi i Ple Municipal)

escolars i obertes al públic per
la pandèmia
El refós de les propostes de les
sessions 1 i 2, agrupades
finalment per àmbits han
resultat ser 26
En procés d’anàlisi de la
viabilitat s’estima que gairebé
totes les propostes podran ser
acceptades. Quedaran fora
aquelles que no són
competència de l’Ajuntament
Pendent per 2021
Pendent per 2021
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Valoració de la primera sessió amb ciutadania, amb l’aplicació en línia
Mentimeter, on la gent valorava 5 qüestions de l’1 al 10. El qüestionari el van
respondre 34 persones i a continuació es mostren la mitjana de les valoracions
realitzades de cada ítem:

Valoració de la segona sessió amb ciutadania, amb l’aplicació en línia Mentimeter,
on els i les participants triaven tres paraules per expressar què els havia semblat
la sessió i, a partir d’aquestes paraules, l’aplicació feia un núvol de conceptes que
reproduïm a continuació. Van respondre 12 persones “què t’ha semblat la
trobada?” (la grandària de les paraules reflecteix les paraules que més es van
repetir):

3.4.3 Costos
Altres
processos
participatius

Capítol I
9.743,03 €

Capítol II
9.782,85 €

Capítol
IV
0,00 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total
19.525,88 €
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3.5CIUTADANIA. ACTIVA’T
3.5.1 Descripció
L’any 2020 ha estat l’any de la COVID-19, però també l’any d’oportunitats socials.
La COVID ha fet ressorgir el millor de la societat, i el voluntariat ha estat un dels
factors determinants per poder donar cobertura a necessitats desbordades: solitud
de la gent gran, manca de material de protecció, mobilitat limitada, confinaments
de famílies senceres,...
Amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19, l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, com moltes altres administracions, fem un gran exercici de resiliència
per poder donar resposta a les situacions que van sorgint. Al ser l’Ajuntament
l’administració més propera tot el que succeeix i les preocupacions i el sentir de la
ciutadania són viscudes des de la proximitat. La intensitat del moment junt a la
necessitat provoca que “ens reinventem” com administració.
La tancada dels centres educatius i dels diferents serveis i espais municipals
col·lectius dona pas a un nombrós allau d’oferiments de la ciutadania per
col·laborar amb l’Ajuntament en allò que fes falta, per diversos canals, no sempre
oficials ni tradicionals, ni tampoc de manera directa a l’Ajuntament. Les xarxes
socials s’omplen de missatges, de neguit, d’incertesa, d’esperança, de necessitat
d’actuació individual i col·lectiva.
L’Ajuntament d’Olesa sabedor i seguidor del moviment des d’un bon principi de la
crisis, planteja en la Comissió d’Emergència, liderada políticament per l’Alcalde i
tècnicament per la Gerent, que a través del Departament de Participació
Ciutadana, s’estudiïn les possibilitats i els mecanismes que serien necessaris per
orientar els oferiments de voluntariat de la ciutadania, que a mesura que van
passant els dies s’intensifica i es diversifica.
És en aquest punt que, després de valorar diverses opcions i en previsió de que
podria ser necessari articular un nombre important de voluntariat per arribar a
donar cobertura a necessitats bàsiques, es presenten davant la Comissió
d’Emergència tres accions que han tingut una àmplia repercussió, a banda d’un
excel·lent resultat:


Veure les potencialitats d’un voluntariat dirigit des de l’Administració.
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L’elecció de la plataforma DECIDIM Olesa com a eina per a canalitzar els
oferiments de voluntariat.
L’acord amb la Creu Roja del Baix Llobregat Nord per a la cobertura del
voluntariat.

Els reptes amb que ens hem trobat en aquesta línia de treball han estat:
 Com donem cobertura al voluntariat des d’una administració?
 Com preservem la identitat del voluntariat?
 Una plataforma amb llavors 1.556 participants, arribarà al conjunt de la
ciutadania?
 La ciutadania es veurà suficientment motivada per agafar un compromís
ferm?
 Serem capaços d’adequar la plataforma per donar cabuda i sortida a tots
els oferiments de voluntariat?
 Arribarem a comptar amb el volum necessari de voluntariat?
 Com casarem el voluntariat amb les necessitats que es vagin detectant, en
una situació en la que poden sorgir necessitats imprevistes?
 L’Ajuntament serà suficientment àgil per gestionar de manera ràpida i
efectiva el moviment de voluntariat?
 Com empoderem el voluntariat?
 Quines tasques es deriven al voluntariat?
 Com visibilitzem el voluntariat?
El primer pas va ser recórrer a aquella riquesa que tant integrada tenim: les
nostres entitats. El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat es reuneix amb diverses entitats socials de la nostra vila per valorar la
situació, detectar necessitats i plantejar com podríem abordar la canalització del
voluntariat. El resultat d’aquesta reunió va ser molt positiu, s’articulava el treball
transversal de l’Ajuntament i també de les entitats socials, per fer front a les
situacions que ja estaven identificades en el nostre municipi i, també, per fer front
a allò que pogués esdevenir. Entre d’altres accions concretes Creu Roja Baix
Llobregat Nord s’ofereix per a estudiar la manera com donar cobertura al
voluntariat si l’Ajuntament s’ocupa d’articular els oferiments.
El Departament de Participació Ciutadana posa fil a l’agulla, obre un espai a la
plataforma DECIDIM Olesa, amb el disseny d’un òrgan de participació i dissenya
una enquesta que havia de funcionar com a “inscripció del voluntariat”, demanant
a la ciutadania que s’identifiqués i facilités totes les dades necessàries per poder
contactar des de l’Ajuntament (la plataforma està pensada per a la participació
anònima, per tant si s’ha de conèixer qui participa, ha de ser de manera expressa
que les dades les faciliti el participant) i contestés preguntes relacionades amb la
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disponibilitat horària i el tipus de tasca que podria desenvolupant, donant opcions
concretes d’acord a les necessitats ja detectades i/o previstes i deixant espai per
formular altres tipus d’oferiments.
El Departament de Salut Pública centralitza les necessitats dels serveis
essencials, de manera especialment emfàtica en residències i CAP d’Olesa. El
paper d'aquest departament com a conductor i guia durant tot el procés a la resta
de departaments ha estat fonamental. El Departament de Serveis Socials
centralitza les necessitats particulars, canalitzades a través de l’atenció individual,
segons el moment presencial i segons el moment i perfil telemàtica. En ambdós
casos han estat els altaveus, còmplices necessaris de la tasca del voluntariat i per
extensió del Departament de Participació Ciutadana.
En aquesta dansa orquestrada a partir dels diferents instruments que el
voluntariat ha fet sonar amb harmonia, hi ha més dansaires, la Policia Local i la
Brigada Municipal, han estat peticionaris de voluntariat per poder arribar a la
ciutadania, especialment derivant accions d’informació i preventives i han fet el
suport necessari al voluntariat, quan aquest ho ha necessitat per desenvolupar la
seva missió. Mitjans de comunicació ha estat clau en la difusió de la plataforma
com a canalitzador del voluntariat i ha explicat amb detall cada una de les
accions, fent arribar al conjunt de la ciutadania, per tots els canals disponibles, la
cara amable de tota la situació.
I, d’altra banda, altres departaments i serveis de l’Ajuntament, des de l’OAC a
Promoció Econòmica, passant per Secretaria, Contractació, Intervenció, Serveis
Tècnics, Recursos Humans, els uns han fet d’altaveus del que els anava arribant
de necessitats de la ciutadania i els altres han estat els facilitadors per canalitzar
l’oferiment des de les empreses de material i maquinària i fins i tot donatius, i per
tant tots ells també facilitadors de l’encàrrec al i del voluntariat.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Articular canals d’atenció a la
ciutadania i a les entitats davant
l’impacte del COVID-19

 Canalitzar els oferiments de voluntariat
 Vincular els oferiments amb les necessitats que es van
detectant al municipi
 Fer suport a aquells departaments essencials en la
seva missió davant la COVID
r
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Activitats desenvolupades
Calendari

Març -juny
2020

Març- juny
2020

Març- juny
2020

Març –
desembre
2020

Abril 2020

Juny 2020

Activitat

Metodologia

Disseny i posta
en marxa del
Voluntariat per
situacions
d’emergències
a la plataforma
DECIDIM Olesa

Disseny i posta
en marxa de
l’òrgan
de
participació Ens
ajudes a cosir?
A la plataforma
DECIDIM Olesa

Disseny i posta
en marxa de
l’espai Avui des
de casa podem
fer

Vinculació
l’oferta
i
demanda

de
la

Disseny i posta
en marxa de
l’espai El teu fill
o filla fa anys
aquests dies?

Premis
Ortuño

Alfons

 Repensar la plataforma DECIDIM Olesa com a eina per
canalitzar el voluntariat
 Disseny de l’òrgan de participació Voluntariat per situacions
extraordinàries, per recollir el contacte i oferiment de
voluntariat i difusió mediàtica de la inscripció a través de
butlletins, xarxes, correus i whasapp al conjunt de la ciutadania
i, de manera específica a les entitats d’Olesa de Montserrat i els
membres dels Consells Sectorials.
 Seguiment diari des del 17/3/2020 de les inscripcions i dels
perfils i oferiments.
 Disseny de l’òrgan de participació Ens ajudes a cosir? Per
recollir el contacte i oferiment de la ciutadania com a voluntaris i
voluntàries i difusió mediàtica de la inscripció a través de
butlletins, xarxes, correus i WhatsApp al conjunt de la
ciutadania i, de manera específica a les entitats d’Olesa de
Montserrat i els membres dels Consells Sectorials.
 Seguiment diari des del 27/3/2020 de les inscripcions i dels
perfils i oferiments..
 Disseny a la plataforma DECIDIM Olesa d’un procés participatiu
repensat per recollir les activitats que les entitats i ciutadania en
general fan en confinament. El format permet quedi publicat
directament per la persona que inclou l’acció. El procés rep el
nom de Avui des de casa podem fer…
 Difusió mediàtica de la inscripció a través de butlletins, xarxes,
correus i WhatsApp al conjunt de la ciutadania i, de manera
específica a les entitats d’Olesa de Montserrat i els membres
dels Consells Sectorials i als departaments de Cultura i Lleure.
 Seguiment diari de les propostes des de 23/3/2020.
 Contacte constant amb el conjunt del voluntariat, des de la
inscripció amb un pla d’acollida específic i seguiment dels
voluntariat en cada una de les accions.
 Enviament diari a la Creu Roja del Baix Llobregat del nou
voluntariat junt a les peticions derivades de Serveis Socials i
altres actuacions a realitzar i seguiment junt a Serveis Socials
amb reunions virtuals i per correu electrònic i WhatsApp.
 Suport i acompanyament a totes les persones que, per
qualsevol motiu, no poden accedir correctament a la plataforma
i/o no es podien inscriure
 Disseny a la plataforma DECIDIM Olesa de l’òrgan de
participació El teu fill o filla fa anys aquests dies? per tal que
la Policia Local pugui felicitar als nens i nenes de fins a 8 anys
el dia del seu aniversari. Difusió mediàtica de la inscripció a
través de butlletins, xarxes, correus i WhatsApp al conjunt de la
ciutadania i, de manera específica a les entitats d’Olesa de
Montserrat i els membres dels Consells Sectorials.
 Seguiment diari de les peticions, comprovació i enviament a la
Policia Local des del 2/4/2020.
 Presentació del projecte Decidim amb el voluntariat del COVID19 als Premis de l’Escola d’Administració Pública Premis Alfons
Ortuño
 Elaboració de la memòria d’acord als models
 Decret d’aprovació i presentació de la candidatura
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Junydesembre

Participació del
voluntariat
en
actes
de
municipi

Hi ha hagut tres actes culturals especials en els que ha
participat el voluntariat: L’acte de dol a les víctimes de la
COVID celebrat al juny, la foguera confinada i la Benvinguda
als Reis (que tot i ser ja 2021 ha requerit de la seva preparació
al 2020).
La crida s’ha fet via WhatsApp, com en altres ocasions, i la clau
de la seva participació ha estat definir exactament el seu paper i
demanar la seva col·laboració.

Destinataris
Ciutadania i entitats i administracions presents a Olesa de Montserrat
3.5.2 Resultats
Participants
Participants directes
698
Altes a la plataforma DECIDIM Olesa relacionades amb COVID
Inscripcions al voluntariat
Inscripcions per cosir mascaretes
Inscripcions per fer trucades col·lectius vulnerables
Inscripcions per portar menjar, medicaments...
Inscripcions per suport logístic

(vam passar de 1556 a 2254
persones registrades)

299
112
119
160
122

Accions realitzades pel voluntariat

Nombre d'accions

Cosir
Compres i farmàcia setmanal diverses famílies
Gestió de cues
Repartir i recollir material mascaretes
Preparar material
Porta a porta +75
Porta a porta 65-74
Trucades Ajuntament
Targetes moneder
Transport aliments
Entrega aliments Creu Roja
Trucades des de casa
Viseres de protecció
Repartir aliments Voluntariat vicencià
Repartir mascaretes a comerços
Activitats xarxa
Audiovisuals i fotografies
Accions de suport a Serveis Socials relacionades amb les escoles

350
285
56
96
41
35
35
17
10
26
8
44
6
6
6
50
6
9
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Farmàcies gestió de cues
PLH
Recapte aliments mercat 1
Repartiment mascaretes transport públic
Sant Jordi trucades a l'Ajuntament
Sortida dels nens i nenes primers dos caps de setmana
Participació acte del dol
Participació revetlla Sant Joan
Reis
Altre suport logístic

Altres accions realitzades
Gravació i distribució de vídeos tutorials per cosir mascaretes

2
2
6
30
40
20
12
15
10

Nombre d'accions
4

Mascaretes cosides pel voluntariat

8.069

WhatsApp enviats al voluntariat

16.000

Sol·licituds gestionades per la felicitació d’aniversari a nens i nenes
fins a 8 anys

94

Avui des de casa poden fer ...Propostes recollides en diferents
categories i disciplines, adquirint també valor de memòria del
COVID-19.

1.151

Avaluació
1. Elements més destacables
 La ràpida resposta de l’Ajuntament a l’hora de fer una proposta a la
ciutadania per a canalitzar la seva voluntat.
 La transformació d’una plataforma pensada per processos de votació en una
plataforma de canalització del voluntariat.
 La selecció acurada d’accions que s’han traslladat al voluntariat.
 El sentiment de pertinença creat i vehiculitzat a través de les accions del
voluntariat.
 L’acompanyament al voluntariat des de l’administració, sent facilitadors de
les feines que abordaven en tot moment.
 La coordinació constant al la Creu Roja Baix Llobregat Nord, amb
derivacions diàries de necessitats, especialment d’aquelles relacionades
amb l’entrega d’aliments i suport emocional.
 La capacitat aglutinadora de l’Ajuntament més enllà de les preferències
polítiques de la ciutadania i de la composició de l’Ajuntament.
 L’adaptació dels diferents departaments a la realitat del dia a dia, més enllà
de l’encàrrec que cada departament té de manera habitual.
 La transversalitat interna de l'Ajuntament i la corresponsabilitat amb el
voluntariat i la seva tasca.
 La magnífica resposta de la ciutadania i el tracte que ha sabut donar a totes
les accions i al voluntariat.
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2.Sostenibilitat (perdurabilitat més enllà de les conjuntures polítiques,
econòmiques, tècniques o d'entorn
La via oberta per canalitzar el voluntariat perdurarà més enllà de l’estat d’alarma
de la COVID-19. En el seu disseny es va preveure que l’espai al DECIDIM Olesa
fos el canalitzador del voluntariat per situacions d’emergència que es poguessin
donar.
Per tant en aquests moments disposem com Ajuntament d’una base de dades
consentida de persones del nostre entorn més immediat que tenen interès en
col·laborar amb l’Ajuntament davant qualsevol emergència, ciutadans i ciutadanes
de diverses edats que ens han fet saber quin tasca voluntària podrien fer i amb les
que disposem d’autorització per contactar i seguir aprofundint i que a mesura que
hem anat avançant ens han anat concretant altres disponibilitats i habilitats.
A més, el fet que s’hagi popularitzat la plataforma DECIDIM com a canalitzadora
del voluntariat fa que el degoteig de noves inscripcions sigui continuat. Davant
qualsevols situació ja no partim de 0, la ciutadania sap on apuntar-se i
segurament molts dels potencials voluntaris per altres situacions ja estan inscrits,
amb la qual cosa amb un sol butlletí informatiu arribarem a tots i totes en pocs
segons.
3.Transferibilitat (possibilitats d’adaptació a un context diferent de l’entorn
per al qual ha estat creada l’actuació)
Aquest projecte és totalment transferible a tots els ajuntaments que partint d’una
plataforma necessitin canalitzar el voluntariat davant qualsevol situació.
La maduresa demostrada per la ciutadania en la resposta davant la necessitat fa
que l’Ajuntament hagi après molt respecte el voluntariat, és necessari que
qualsevol iniciativa que es vulgui portar a la ciutadania per aquest canal sigui
d’interès general, de necessitat compartida.
En situacions d’emergència, l’Ajuntament disposa ja d’una eina i uns protocols
d’actuació amb el voluntariat i per tant estem preparats per activar en cas
necessari.
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4.Contribució a la racionalització de la despesa
El voluntariat ha fet una tasca que difícilment seria quantificable econòmicament.
El voluntariat ha regalat el seu temps al conjunt de la ciutadania, però
especialment ha donat sense esperar res a canvi la seva il·lusió i disposició. Per
tant a nivell de recursos humans, la despesa és únicament la d’1 professional
dedicada a la canalització i dinamització del voluntariat i les seves accions.
En capítol 2 l’acció ha requerit un mínim de despesa, la compra d’unes armilles
identificatives perquè la ciutadania pogués identificar de manera ràpida al
voluntariat evitant així suplantacions i possibles enganys.
Les accions en les que el voluntariat ha participat majoritàriament no han suposat
cap despesa a l’Ajuntament, ja que moltes han partit de donacions d’empreses i
particulars..
5.Impacte positiu per a la ciutadania
La ciutadania coneix i reconeix les accions del voluntariat, que ha estat objecte de
molts comentaris a les xarxes més properes i protagonista de nombroses noticies,
al llarg de tot el procés.
D’altra banda el voluntariat ha manifestat que el sentir que allò que es fa té un
sentit i provoca una millora col·lectiva i individual en les persones, la implicació
comporta una àmplia satisfacció com a ciutadà o ciutadana.
La varietat i nombre de participants en les accions del voluntariat són
espectaculars, a mitjans de maig 293 persones de 18 a 70 anys. La plataforma ha
passat de 1.556 participants a 2.040 i continua creixent durant tot l’any.
Hi ha hagut també altres accions de voluntariat des de l'empresa privada:
impressions en 3D de suports per a les pantalles, donació de material divers,
donació de maquinària necessària com l'autoclau per a l’esterilització de les
mascaretes, donacions de comerços essencials de menjar i productes bàsics,
donació econòmica de la comunitat musulmana d'Olesa, donacions de material
per a la confecció de mascaretes (roba, filtres, fil, agulles, goma...) i bates de
plàstic (fil, agulles, velcro, una bobina de plàstic i goma)
6.Impacte positiu per a l’Ajuntament
Aquest projecte marca un abans i un després en la relació de l’Ajuntament amb la
ciutadania, un camí sense retorn i un camí a explorar conjuntament. Fins la
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COVID -19 el Departament de Participació Ciutadana treballava el voluntariat des
de l’associacionisme i encara no havia sentit la necessitat d’obrir una línia de
treball del voluntariat individual. Sense dubte s’ha obert una nova perspectiva de
treball.
Amb el DECIDIM fer voluntariat, l’Ajuntament ha aconseguit trobar el punt de
connexió entre la necessitat i l’oferiment, més enllà de la pròpia administració, no
com a fet puntual que possiblement es podria identificar casos concrets, sinó com
un “modus operandi” a implementar com a línia de treball de primer ordre.
Tot això comporta una estreta relació de treball entre departaments, en la que es
desdibuixen els marcs competencials individuals per traçar línies àmplies
transversals, en els que la especialització no s’utilitza per aïllar sinó per enfortir el
treball i per tant treballar amb major eficàcia i eficiència i major impacte de les
accions.
El Voluntariat del DECIDIM ha jugat un paper important, especialment en els dies
més durs de confinament i ha estat pels diferents Departaments un recurs
important, tots hem sumat, tots estem sumant.

3.5.3 Costos
Altres
processos
participatius

Capítol I
9.923,98 €

Capítol II
5.974,18 €

Capítol
IV
0,00 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total
15.898,16 €
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3.6FORMACIÓ A LES ENTITATS
3.6.1 Descripció
Oferta de formació continuada a les entitats d’Olesa de Montserrat per facilitar la
gestió de l’entitat als membres de les juntes directives, tot i que està oberta a la
possibilitat que les entitats derivin a altres socis, van principalment adreçats a les
persones que condueixen, lideren l’entitat, preparen projectes, justifiquen
subvencions i similars.
La concreció dels taller a realitzar és a partir d’una enquesta entre les entitats que
marquen les prioritats. Aquesta formació s’imparteix en dissabtes al matí, per
garantir el màxim de disponibilitat possible i una màxima concreció. La durada de
cada taller és de 4 hores.
En aquest any 2020 s’han fet un únic taller, i per primera vegada s’ha fet de
manera virtual i amb entitats d’altres municipis: La fiscalitat que afecta a les
entitats.
Cal destacar que l’any 2019 es va fer ja un taller amb el mateix títol, però les
entitats han demanat tornar a fer-lo. La inscripció s’ha canalitzat a través de la
plataforma DECIDIM Olesa.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Millorar la gestió de les entitats
d’Olesa de Montserrat

Objectius Específics
 Adquirir eines per identificar, dissenyar, formular,
executar i avaluar un projecte correctament
 Fomentar mètodes de treball actius, participatius i
reflexius




Promoure el Treball en Xarxa entre les associacions
Facilitar eines concretes per a la gestió de les
entitats
Promoure el debat entorn els punts febles de les
entitats per assolir nous reptes de superació
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Activitats desenvolupades
Calendari Activitat

Febrer

Juny
Octubre

i

21/11/2021

Priorització dels
tallers a sol·licitar
a la Diputació de
Barcelona,
en
funció de l’oferta
Formalització
i
inscripcions

Curs
1:
La
fiscalitat
que
afecta
a
les
entitats. Impartit
per la Fundació
Catalana
de
l’Esplai

Metodologia

Enquesta a les entitats sobre les preferències i necessitats

Treball amb l’entitat que imparteix el curs i amb les entitats per
arribar a oferir un temari adaptat a les necessitats
Conèixer la normativa relativa a les obligacions fiscals
Entendre conceptes clau com ara el d’activitat econòmica.
Col·laborar a la millora de la gestió econòmica de l’entitat.
Actualitat I novetats en matèria fiscal.
Certificat digital i Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Novetats en les comunicacions amb Hisenda
Obligacions fiscals:
El Codi d’Identificació Censal (CIF o NIF) i la Declaració
Censal.
Impost d’activitat econòmiques (IAE),
L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
L’impost sobre Societats (IS).
L’impost de la renda de les persones físiques (IRPF)
La declaració d’operacions amb tercers (model 347) Donatius i
mecenatge

Destinataris
Membres de les entitats d’Olesa de Montserrat
3.6.2 Resultats
Participants
Participants
Curs 1: La fiscalitat que afecta a les entitats Esperats: 10

20

Avaluació
Valoracions dels participants
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Valoració de les entitats1. La facilitat per arribar al
11. Valoració global de
l'activitat

lloc on es desenvolupa
l'activitat, en aquest cas a…
6,00
2. L'Horari i el dia de la
setmana t'ha semblat
5,00
adequat?
4,00

10. La capacitat del/de la
professional per respondre
les preguntes ha estat…

3,00
2,00

3. La durada de la formació
ha estat l'adequada?

1,00
9. La claredat de les
explicacions i respostes ha
estat correcta?

8. Les idees dels i de les
participants i les seves
consultes han estat…
7. La difussió prèvia ha estat
suficient?

0,00

4. La temàtica ha estat
adequada per la vostra
entitat?

5. Aquest curs us serà
d'utilitat ?
6. La professional ha fet la
sessió de manera adequada?

En quant als comentaris recollits:
Quin curs t'agradaria fer i que et pugui resultar útil per a l'entitat en la que
participes?
1. "Una altra de fiscalitat però amb més temps i, si pot ser, amb documentació
prèvia per anar més preparat.
2. I un curs de subvencions: quins tipus hi ha, a quines es poden optar, què
pot entrar a subvenció, etc."Ara mateix no tenim res al cap, però ho portaré
a la propera assemblea.El de la privacitat de dades"No sé exactamente de
que tipo de cursos podéis ofrecer, me gustaría poder disponer del listado y
poder valorar.
3. Redes sociales, programación app cuestionarios,
financieras/contables...etc"
Què més t'agradaria dir-nos?
1. Felicitar a la professional que ens va fer la formació per la seva paciència i
preparació del taller, malgrat les dificultat tècniques i de nombre de
participants.
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2. "Hola, des del meu punt de vista crec que es podria haver plantejat una
varietat de sessions segons el nivell, o bé fer dues sessions. Una per a
""novells"" i una altra per a ""avançats"".
3. També és difícil preguntar quan hi ha tanta gent i quan uns dominen més
que d'altres (tant en coneixements, com en ""presència""). Sincerament, jo
vaig sortir de la sessió sense entendre res. Ja ens hem descarregat la
informació i al ritme que ens permetin les nostres vides anirem revisant
cada un dels temes. Anirem preguntant a la formadora qualsevol dubte que
tinguem.
4. El temps, crec que això si va ser compartit per a tothom, va ser molt limitat
per la quantitat de coneixements que havíem de tractar.
5. Les capacitats i la voluntat de la formadora són extraordinàries, les valoro
positivament, agraeixo com va respondre tots els dubtes i el feed-back de
donava. Una persona de qui aprendre.
6. Agrairíem saber si hi ha un servei especialitzat en aquests temes a Olesa,
saber quin és i si no existeix una figura de les característiques de la
formadora seria de gran utilitat.
7. Som voluntaris i la nostra tasca principal és fomentar la participació,
cohesió i cooperació social. No som notaris, administratius ni assessors o
gestors, així que l'Ajuntament hauria de facilitar una persona que ofereixi
un servei proper per resoldre el munt de dubtes que ens pertoquen resoldre
però ultrapassen el nostre temps de dedicació. Insisteixo que si ja existeix
(i és desconeixença meva) només demano que ens ho feu saber.
8. Moltes gràcies per haver fomentat aquesta reunió.
9. Tot molt be
10. Sería interesant poder terminar de hacer el curso, ya que no dio tiempo ha
hacer todo el temario y es muy aconsejable.
3.6.3 Costos
Formació
entitats

a

les

Capítol I
374,34 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
374,34 €
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3.7ENTITATS EN LOCALS MUNICIPALS
3.7.1 Descripció
L’Ajuntament disposa d’un seguit d’equipaments que cedeix puntualment o de
manera continuada a les entitats, per tal que realitzin les seves activitats.
En aquest any 2020, a causa de la COVID s’han hagut d’adaptar les activitats
permeses als locals a la normativa i situació sanitària, en acabar l’any 2020 resten
tancats per fer activitats, i només es permet l’accés a la junta i/o l’atenció
individual. Durant tot el període que comença al març, s’ha mirat de mantenir
informades les entitats sobre el tancament, la suspensió de l’activitat ordinària, la
reobertura per fases i les implicacions a l’hora de plantejar alguna acció..
Forma de prestació: prestat de forma directa.
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

Març

Tancament al públic dels locals.
Informació a totes les entitats
afectades sobre el tancament i la
suspensió de l’activitat ordinària.

Enviaments de correus i WhatsApp a
totes les entitats afectades. Cartelleria
portada als locals

Informació a totes les entitats
afectades sobre la reobertura dels
locals en les diferents fases

Anàlisi de necessitats i compliment de
la diferent normativa en cada fase per
l’obertura de serveis i la realització
d’activitats, dels diferents
departaments i serveis inclosos en el
Servei Cultura i Lleure

Nou reglament d’usos

S’està treballant transversalment per
disposar d’un reglament d’usos dels
diferents espais que ce cedeixen a les
entitats amb diferents annexos amb
les especificitats de cada espai. A
principis del 2021 es preveu que es
pugui aprovar.

Maig-desembre

setembredesembre
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Destinataris
Entitats que utilitzen de manera regular locals municipals.
3.7.2 Resultats
Participants
Cal Paulari: ACF Olesa Sardanista, Diables Custus Ignis, Esbart Olesà- Diablots
ADF’s. 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, Assoc. Cultural La
Festa dels Miquelets. AV La Central - L'Olivera, Olesa Ball. AV Les Planes, AV
Poble Sec, AV La Rambla-Eixample, AV Sant Bernat. Altres: Centre Muntanyenc i
de Recerques Olesà. Associació Pessebristes Olesa, Club Tennis Taula,
Col·lectiu Pescadors Joves Sant Bernat, APP Finca Oasis, SUPE Areny.
Avaluació


Informació a totes les entitats afectades sobre el tancament i la suspensió
de l’activitat ordinària i posteriorment reobertures i successius tancaments
totals o parcials:
 26 entitats afectades (100%)
 4 infografies dissenyades
 17 autoritzacions sol·licitades i gestionades de les 26 possibles
 46 documents analitzats en profunditat tant estatals, com de la
Generalitat (Decrets i recomanacions, PROCICAT i altres
conselleries i departaments i els plans de desconfinament) i
d’Ajuntaments en fase superior a la nostra.
 3 fitxes de fase recollint normativa, necessitats, distribució de
tasques, temporalització i detalls de funcionament i atenció amb
mesures d’acord a cada fase

3.7.3Costos
Entitats en locals
municipals

Capítol I
3.522,79 €

Capítol II
13.017,71 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
16.540,50 €

Factures d’energia elèctrica i aigua no han arribar a l’Ajuntament, tot i correspondre a 2020. Altres
departaments també assumeixen costos d’aquests locals, d’electricitat i aigua. Tampoc estan comptabilitzats
els imports per les millores en els edificis assumits des de partides d’Edificis municipals.
Fruït dels acords dels convenis, aquest any s’han generat obligacions de cobrament per import de 2.237,98€
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3.8 IMPULS D’GENTS D’ACCIÓ COMUNITÀRIA A L’ESPAI PÚBLIC
3.8.1 Descripció
L'Ajuntament d' Olesa de Montserrat ha pogut contractar aquests quatre agents
de convivència a través d'una subvenció extraordinària de la Diputació de
Barcelona en el marc de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19
pel projecte "Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai Públic". Els
professionals han estat organitzats en dos equips que treball a l’espai públic de
dimecres a diumenge, matí i tarda, en torn de matí i de tarda. Amb la qual cosa
s’ha fet una àmplia cobertura de l’horari permès abans del toc de queda.
Objectius generals i específics
Objectius
Generals

Objectius Específics


Treballar des de
primera línia els
comportaments
individuals
i
col·lectius front
la COVID -19








Facilitar informació a la ciutadania sobre les mesures de prevenció
sanitària derivades de la COVID-19, amb l’objectiu d’afavorir la
conscienciació, les actituds i els comportaments cívics i
responsables de la ciutadania i evitar sancions i multes
administratives.
Orientar, informar i sensibilitzar als veïns i veïnes respecte de les
diferents recomanacions en matèria de Salut Pública per a la
prevenció de nous contagis.
Abordar possibles tensions, desavinences i conflictes que puguin
sorgir; i vetllar per la igualtat de tracte i no-discriminació de cap
persona en les tasques d'informació, difusió o de caràcter educatiu.
Saber com la Covid-19 està afectant a la ciutadania del municipi.
Dinamització dels espais públics amb activitats educatives,
orientatives i/o de sensibilització respecte a les recomanacions
sanitàries.

Activitats desenvolupades
Calendari

18/11/2020 a
31/12/2020

Activitat

Intervenció en l’espai
públic, bars i
comerços

Metodologia
Presencia continuada en l’espai públic, sistematitzant les
visites i els espais. Contrast informació amb el personal de
l’Ajuntament, diferents serveis( joventut, serveis socials,
participació ciutadana). Es busca trobar vàries vegada als
mateixos grups per poder fer un treball més profund i
visiten tots els espais en els que es fa alguna activitat.
Cobertura de dimecres a diumenge matí, tarda i vespres.
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18/11/2020 a
31/12/2020

Treball de camp,
realitzant entrevistes
a la població, tan a
persones individuals
com a petits grups i
comerços, amb
especial incidència
amb persones que
aparentment
incomplien alguna de
les normatives
COVID

S’ha elaborat una bateria de preguntes, per tal que tots els
components de l’equip seguissin la mateixa línia
d’intervenció, i adequades al tema del projecte
 Primer contacte
Considerem que per iniciar la intervenció la parella
educativa ha de generar un entorn de seguretat i confiança
on l’usuari pugui expressar-se lliurement. Per aconseguirlo, haurem de presentar-nos inicialment, respectant molt la
decisió de l’usuari de voler iniciar la actuació (mitjançant
preguntes com ‘’Perdona, podem parlar amb vosaltres un
moment?’’) i executant una escolta activa real i empàtica on
l’usuari es senti que la seva opinió importa i es troba
còmode amb la intervenció.
 Conèixer com se sent
A través de preguntes clau com ‘’Com us esteu sentint amb
la situació actual?’’ ‘’Com ho esteu portant?’’ ‘’Que trobeu a
faltar?’’ cerquem saber en quin punt emocional es troba
l’usuari, d’una forma conciliadora i propera que doni
tranquil·litat a l’usuari i es senti lliure d’expressar-se. És
vital generar aquesta relació mútua tècnic - usuari pel
correcte desenvolupament de la intervenció.
 Conèixer què pensa
Mitjançant preguntes com “ Què penseu de les
mascaretes?’’ ‘’Què penseu del no poder-vos ajuntar?’’
valorem el grau de satisfacció de l’usuari respecte les
mesures actuals i trobem punts inicials a l’hora de crear un
debat interessant per anar deixant missatges per a la
reflexió individual i en grup, amb la intencionalitat de que el
debat es generi preferentment entre iguals perquè el
missatge sigui encara més potent.
 Conèixer sobre els objectius futurs
“Què vols fer quan això acabi?’’ “Què et pot ajudar a
aconseguir-ho?’’ “Què és el que més valores?’’. Amb
aquestes preguntes finals volem obrir una finestra a la
esperança en un moment tant obscur per a tothom, deixant
un regust més dolç de la intervenció i trobant punts d’il·lusió
com gustos, aficions i plans de futur que facin a l’usuari
reflexionar vers la seva iniciativa i la seva possible acció
ara, en aquests moments.

16/12/ 2020 –
31/12/2020

Trobada amb centres
educatius i diferents
serveis municipals

A partir de la posta en comú de situacions reals que s’estan
trobant als centres educatius amb joves, es planteja una
intervenció comuna. Contacte amb diferents centres a
posteriori i amb joves.

Destinataris
Ciutadania en general
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3.8.2 Resultats
Participants
Entre tots els agents de convivència s’estiva haver arribat en pràcticament 1 mes i
mig aproximadament a unes 1.200 persones amb major o menor incidència.
De les intervencions, aquelles amb major intensitat s’han sistematitzat les
percepcions, els neguits, les reflexions entorn la situació de pandèmia que vivim.
EDAT

7-12 12-16 17-24 25-30 31-40 41-65
4

Nombre persones per grup edat

EDAT

Estat
emocional

35

7-12

Por
Ansietat
Incertesa
Tristesa
Avorriment
Confiança
Patiment
Desmotivació
Motivació
Ràbia
Resignació
Frustració

76

12-16

1

7
3 10
2
7
14

39

17-24 25-30

3
10

19

14
3
14
5
1
26
2
13
14
4

+ 65

60

61

31-40 41-65

2
2
6

2
1
3
2
1
1 1

3
4
14
3
1
4

3
4
5

6
3
13
3
10
4
2
8
8
6
8

+ 65
15
1
6
14
2
12
3
1
1
9
4
3

Sobre l’estat emocional es destaca que mentre la gent més gran sent por, tristor i
ràbia a l’hora que confiança en que tot acabarà bé, els joves estan avorrits,
desmotivats i resignats amb la situació. Es destaca també el neguit de la incertesa
entre la població de 31 a 40 anys.
EDAT

Trobes a
faltar?

Socialització
Espais per activitats
Activitats d’Oci
Activitats esportives
Relacions familiars

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

4

17
1
7

21
7
31
7
6

9

6

2
1
5

3

12
1
3

13
2
5

6

8

27

1

La gent gran troba a faltar sobretot el contacte més continuat amb la família i a
molta distància els amics, mentre la gent jove troba a falta l’oci i els espais de
socialització com poden ser els bars.
EDAT
Incidència vs
pròpia situació

Condicionada més a factors
externs
Condicionada més a factor
interns

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

20

31

7

14

11

22

2

27

6

11

15

19
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Els factors interns i externs juguen pràcticament per igual en gairebé totes les
edats, excepte en els més joves que majoritàriament creuen que el que els hi
passa és degut a factors externs.
EDAT
Expectatives
futur

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

3
10

12
10

7
4

9
4

13
8

18
16

Sí
No

La falta d’expectatives es denota sobretot en la franja més jove, mentre que en la
resta de grups les respostes han estat força iguals, però en tots els casos amb
major incidència de les persones que sí tenen expectatives d’un futur millor.
EDAT
Consum
pantalles

Xarxes socials
WhatsApp i comunicació
App de jocs
Consum audiovisual

7-12
1
1

12-16
12
11
1
5

17-24
18
5
4 1
10

25-30

31-40

41-65

+ 65

7
5

7
8

3
5

5

1

11

2

Mentre els joves consumeixen més xarxes socials, les persones grans tendeixen
a formes més clàssiques com poden ser els audiovisuals.
EDAT
Ús pantalles

Augmentat
Disminuït
Igual

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

1

6

11

8

12

4

5

10
1
5

6

3

26
1
8

9

Destaca que la pandèmia ha fet que s’incrementi l’ús de pantalles, especialment
entre els joves de la franja alta (17-24), però també les persones de mitjana edat.
Pel que implica, també és destacable que gent de més de 65 anys hagin
augmentat l’ús, una llança a favor de la teoria que la COVID ha fet que els avis i
àvies trenquessin, en certa manera la “bretxa” digital.
EDAT

7-12

Suficient
Informació que
Insuficient
disposa
Excessiva

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

10
1
1

7
7
16

3
2
6

6
6
10

8
8
5

15
6
4

La ciutadania es considera bàsicament informada de tot allò que té a veure amb la
COVID, els joves, la mateixa franja que abans destacava per augmentar l’ús de
pantalles manifesta estar molt informat.
EDAT
Percepció
informació

Veraç
Confusa
Manipulada
Falsa

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

1
12

3
23
11
3

3
3
5

10
17
5

4
15
7
4

11
13
2
1

3

2
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Els joves de 17 a 24 són els més crítics amb la qualitat de la informació sobre
COVID, els mateixos que abans deien estar sobreinformats i que han augmentat
l’ús de pantalles.
EDAT
Valoració
pròpia
socialització

Augmentat
Disminuït
Igual

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

3

9
14

1
25
11

7
8

13
7

23
10

25
9

Els més joves majoritàriament, a finals de l’any 2020, manifestaven haver
mantingut els seus espais de socialització, tot i que una part els ha disminuït i
només un entrevistat l’havia augmentat. Per contra la gent més gran manifesta
bàsicament haver disminuït considerablement les trobades amb altres persones.
EDAT
Sensació
seguretat grup
d’amistat
/bombolla ús
mesures

Sí, però fem ús de les
mesures
Sí, i no fem ús de les
mesures
No, i fem ús de les mesures
No, i assumeixo el risc

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

3

5

15

4

6

20

21

21

30
1
2

5
3

5
2

5
7
3

4
18

5

Independentment de la sensació, a mesura que avança l’edat es declara l´ús de la
mascareta en la interrelació. Per contra quan més joves són menys ús de la
mascareta fan en les seves interrelacions. Una imatge que sovint acaba
estereotipant al conjunt de joves. Cal dir que els joves que formen part d’aquest
treball de camp són joves que passen força estona al carrer en grups d’amics i,
d’altra banda, també mencionar que els joves consideren als seus amics habituals
com que són de la seva bombolla i això els fa estar segurs en el grup, si bé quan
es qüestiona perquè creuen que són grup bombolla, els arments els trontollen.
EDAT
Sí, però fem ús de les
mesures
Por contagiar a Sí, i no fem ús de les
familiars de
mesures
risc
No, i fem ús de les mesures
No, i assumeixo el risc

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

3

21

21

8

9

20

18

4
1

1
9

2

3
2

2
2

3
1
1

1

La consciència col·lectiva expressada pels joves, amb la por a contagiar a un
familiar en risc, contrasta d’una banda amb l’imaginari col·lectiu generalitzador, i
d’altra amb la resposta dels joves a la primera qüestió, on l’avorriment era més
important que la por, i no acaba de quadrar massa amb la pregunta anterior, en la
que majoritàriament declaraven que no usaven la mascareta amb el grup d’amics.
Aquí trobem una de les expilacions del perquè, tot i que quan es parla de joves es
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diu que no compleixen, en realitat majoritàriament els joves sí estan complint amb
les normes, preocupats especialment per contagiar a persones de la seva família i
el seu entorn més immediat.
EDAT
Et vacunaries?

7-12

Sí
No

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

14

13
20

4
9

10
9

12
13

23
7

Probablement la posició dels joves anirà variant, però en el moment de ser
preguntats al desembre, es mostren majoritàriament contraris a vacunar-se,
mentre que els majors de 65 ho tenen més clar que sí es volen vacunar.
EDAT

7-12

ERTE
Atur
Conseqüències
Teletreball
covid l’àmbit
Reinventar-se
laboral
Cap
Més dificultat d’accés

12-16

9

17-24

25-30

2
1

3

2
14
4

31-40
3

8
8

3
5
14
1

41-65
1
4 1
5
6
23
1

+ 65

34

Sobta la poca incidència declarada en l’àmbit laboral, tenint en compte que la
pregunta es fa ja al desembre, quan portem mesos de pandèmia i a l’espai públic
en horaris tant de matí com de tarda.
EDAT
Necessitats
bàsiques
cobertes

Sí

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

4

35

73

19

38

57

63

No

1

1

Mínima incidència trobada respecte la cobertura de necessitats bàsiques.
EDAT
Valoració
mesures

Necessàries
Innecessàries
Incongruents
Manipulació-Control

7-12

12-16

17-24

25-30

31-40

41-65

+ 65

4

2
3
10
14

12
5
40
20

4
1
3
6

18

27
2
14
13

40
1
10
7

12
6

Finalment destacar que mentre la gent més gran accepta i tolera les mesures que
es van posant, els joves majoritàriament les troben incongruents i manipuladores,
amb un afany de control governamental sobre la ciutadania. La línia crítica entre
la gent més gran és molt més fina.
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nombre de participants
Grau d’assoliment del calendari previst (0-6)
Nombre que queixes/suggeriments/peticions formals rebudes
Grau de satisfacció expressat (0-6)

1.200
6
0
6

3.8.3 Costos
Procés
participatiu
d’inversions 2020

Capítol I
935,85 €

Capítol II
14.120,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total
15.055,85 €
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3.9A PEU DE CARRER
3.9.1 Descripció
A peu de carrer és un projecte basat en l’acció dels/ de les agents cíviques i de
l’operari de cartelleria. Els agents cívics realitzen 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.
Les seves funcions estan dissenyades per ajudar els ciutadans en l'ús dels seus
drets i deures respecte a l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència
Ciutadana vigent. 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 del la ciutadania 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.
D’altra banda l’operària de cartelleria s’encarrega del manteniment dels plafons
informatius, de la revisió dels continguts, de la informació sobre els continguts a la
ciutadania a peu de carrer i la participació en campanyes informatives.
Aquest any la pandèmia ha condicionat la feina dels agents cívics i de l’operari de
cartelleria, de tal manera que s’ha anat adaptant a cada moment, d’acord a les
necessitats.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Foment del Civisme i la Convivència.

 Informar a la ciutadania sobre l’Ordenança Municipal
de Civisme i Convivència
 Participar i promoure 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.
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Activitats desenvolupades
Calendari

GenerDesembre

Activitat

Metodologia

Atenció a la
ciutadania

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.
Informació sobre la normativa Covid
Informació sobre l’aplicació de la línia verda

Gener Desembre

Recollida
d’incidències

Gener Desembre

Plafons i altres
espais per
informació

GenerDesembre

Mercat Municipal i
Mercat ambulant

GenerDesembre

Sortides de les
escoles

Generdesembre

Repartiment
publicitat

de

Generdesembre

Col·laboració amb
Medi Ambient

Marçnovembre

Suport a entitat i
comerç

Recollida d’incidències de tot tipus al nucli urbà d’Olesa
diàriament.
Registre de les incidències en un informe d’Excel pel seu
control.
Notificació
d’aquestes
incidències
als
departaments
corresponents per tal de solucionar-les.
Supervisió, manteniment i actualització dels espais per
informació i cartells.
Actualització dels punts d’informació i cartells.
Presència setmanal (divendres) al Mercat Municipal i al Mercat
ambulant de la plaça de Catalunya, Rambla i Plaça de l’Oli, fent
control d’aforament, oi/o fcilitant informació sobre les mesures
COVID.
Conscienciació sobre la importància de la distància social a les
sortides i entrades escolars, i posteriorment en places properes.
Col·laboració amb tots els departaments de l’Ajuntament pel
repartiment de publicitat, enganxada de cartells en plafons
diversos, botigues, entrega de notificacions,...
Campanyes tinença animals, coloms, colònies de gats, sorlls a
les nits, informació sobre la deixalleria mòbil, els seus punts i
horaris de recollida.
Campanya pel correcte ús de les papereres.
Suport al Voluntariat Vicencià en el repartiment de menjar
Suport al Departament de Promoció Econòmica en el
repartiment de cartelleria COVID, pantalles protectores,...
Suport al Departament de Serveis Socials en el repartiment de
mascaretes a col·lectius vulnerables i material escolar i material
del taller de la memòria

Destinataris
Ciutadans i ciutadanes d’Olesa i visitants.
3.9.2 Resultats
Participants
Participants
Total atenció realitzada

763 Incidències
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Bustiada
Cartells i Manteniment dels panells
informatius
Civisme

3

Clavegueram

3

11

1

65

1

1

2

2

22

Enllumenat
Entrada o sortida escolar

33

Entrega de
comunicacions/cartes/butlletes
i
Escombraries
similars
Gestió cues

1

Grafits

1

37

TOTAL

La Flora

Les Planes

La Central

1

3

6

1

4

2
2

1

83

1

7

1
2

43

1

1

1

2

6

2

1

1

1

1

7
2

3
13

67

6
2

19

179

12

12
2

3

1

1

1

Illa de vianants

1

3

26

26

Incidència

2

Informacions altres

4

Medi natural

2

Mendicitat

5

2

5

2

15

66

3

2

2

21

2

6
2

Mercat

12
15

1

Mobiliari urbà
Mobilitat/circulació

2

Neteja

1
1

42

2

1

15
3

1

21

139

5

5

2

4

4

1

Punt d'aigua

1

2

2

1

6

1

1

18
8

1

1

Queixa
Recollida de mobles i efectes
Repartiments massius de
mascaretes i altres materials
Senyals i semàfors

4

1

7

Control de coloms

Parcs i jardins

Poble Sec

5

1

Confecció de mascaretes COVID

Mesures COVID (mascareta,
distància i altres)

Centre/Ei
xample

Sant
Bernat

Els Closos

Casc Antic

5

Cartelleria normativa COVID

Control aforaments

Diversos

Eixample/
Estació

Tipus d'incidència

1

8

1
1

29

1

Suport a la persona

1

1

1

7

4

2

1

3

2

45

1

1

17

2
6

3
3

Transport Públic

1

Via Pública

1

Voreres i calçades

4

1

1

2

5

5

1

1

8

49

24

14
1

15

Urbanisme serveis tècnics
Vehicles abandonats
52

287

27

245

13

3

34

2

763
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PERCENTATGE D'INCIDÈNCIES 2020 Parcs i jardins 8

Punt d'aigua 1
0,15%

Bustiada 5…

1,21%
Neteja 18
2,73%

Mobilitat/circulació 4
0,61%
Mobiliari urbà 5
0,76%

Cartelleria normativa
COVID 20
3,03%
Cartells i Manteniment
dels panells informatius
83
12,58%

Mesures COVID
(macareta, distància i
altres) 139
21,06%

Civisme 1
0,15%
Clavegueram 7
1,06%
Confecció de
mascaretes COVID…

Mercat 15
2,27%
Control…
Mendicitat 12
1,82%

Control de coloms 2
0,30%

Medi natural 2
0,30%
Informacions altres 6
0,91%

Enllumenat 6
0,91%

Entrada o sortida escolar
i Zona Petó i Adeu 179
27,12%

Incidència 22
3,33%
Illa de vianants 26
3,94%
Grafits 3
0,45%
Gestió cues 1
0,15%

Escombraries 3
0,45%

Entrega de
comunicacions/cartes/b
utlletes i similars 12
1,82%

Avaluació
Resultats
Obtinguts

Indicadors
Nombre d’incidències realitzades (esperades 1.100 aprox.

763

3.9.3 Costos
Capítol I

Capítol II

Capítol
IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total

A peu de carrer
56.512,63 €

163,59 €

0,00 €

56.676,22 €

El sou de les agents cíviques ha estat íntegrament subvencionat i s’ha gestionat
des del Departament de Promoció Econòmica.
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3.10AQUESTA SETMANA A OLESA...
3.10.1 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.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Difondre les activitats que es
fan a Olesa de manera
setmanal

 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

Treballar en un arxiu històric de
les activitats realitzades

 Sistematitzar totes les activitats que es fan anualment
 Fer la previsió d’activitats per l’any següent a partir de la
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Treballar per disminuir
solapament de les activitats

el

informació històrica
 Facilitar la labor d’altres departaments i/o serveis com brigada
municipal, prevenció de riscos i seguretat, ...
 Conèixer amb una previsió anual les activitats ordinàries i
extraordinàries
 Localitzar amb temps buits en la programació

Activitats desenvolupades
Calendari

Gener-desembre
setmanalment

Activitat

Metodologia

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.
La pandèmia ha fet inviable algunes setmanes
l’enviament sistemàtic, si bé s’han mantingut
informades les entitats.

Destinataris
Entitats d’Olesa i departaments a través de la intranet i de manera directa.
3.10.2 Resultats
Participants

Entitats
Departaments i serveis

Participants
185
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 primer i darrer trimestre
de l’any
Abril a agost de manera intermitent i no
necessàriament els divendres
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
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identificar les activitats més recurrents, les entitats que fan més activitats, el
tipus,..

3.10.3Costos
Aquesta setmana a
Olesa...

Capítol I
3.129,29 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
3.129,29 €
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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
Assumpte
CONSELLS SECTORIALS
GESTIÓ DE LA DESPESA
INFORMES ESTRANGERIA
LOCALS MUNICIPALS
PETICIONS I SUGGERIMENTS
PRESSUPOST
REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS
SERVEI ACOLLIDA
SUBVENCIONS

Participació
3
5
33
31
2
19
42
39
18
194

En quant al Registre de sortides:
Assumpte

Participació

ALTRES COMUNICACIONS

1

CERTIFICAT ACOLLIDA

37

CESSIONS LOCALS MUNICIPALS

21

CONSELLS SECTORIALS

2

PETICIONS I SUGGERIMENTS

1

PROCÉS PARTICPATIU

13

REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

26

PROCEDIMENTS I ORGANITZACIÓ

27

128

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.
A banda del telèfon del despatx, que a causa de la COVID hem derivat als mòbils,
s’utilitza un mòbil amb força freqüència, especialment en la relació amb les
entitats, també per enviament de WhatsApp.
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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
PAR - PARTICIPACIÓ CIUTADANA
N. per
Obert Tancat
tipologogia

Tipologia

APP ACTIVITATS ENTITATS
BASES, CONCURSOS I PREMIS
CESSIÓ CONTINUADA EQUIPAMENTS
CESSIÓ D'ESPAIS MUNICIPAL
CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CONTRACTES DE SERVEIS
GESTIÓ DE LA DESPESA
INFORME ARRELAMENT SOCIAL
PLANIFICACIÓ, MODELATGE I METODOLOGIA
PROJECTES PROPIS
RECURSOS HUMANS
RME
SERVEI PRIMERA ACOLLIDA
SUBVENCIONS QUE SOL·LICITEM
ALTRES
APP ACTIVITATS ENTITATS
BASES, CONCURSOS I PREMIS
CESSIÓ CONTINUADA EQUIPAMENTS
Total

1
1
25
3
1
3
12
16
1
2
6
38
51
5
3
1
1
25
177

2
3
1
1

2

1
2
2

2
14

1
1
23
3
7
2
11
14
1
2
5
36
51
3
3
1
1
23
163
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5. Atenció interna municipal i tràmits
5.1Sol·licituds i requeriments
S’han realitzat el 100% dels informes sol·licitats sobre expedients que s’aproven
per diferents òrgans i als que s’incorpora per tal d’informar sobre les votacions i
observacions d’aquests als diferents consells de participació.

5.2Expedients i tràmits interdepartamentals
Cada un dels processos participatius, ha requerit d’un tràmit i/o informe de
participació que s’ha incorporat a l’expedient, generalment expedients que han
anat a la seva aprovació pel Ple Municipal i que són expedients d’Intervenció
(pressupost i ordenances) o bé relacionats amb reglaments a aprovar. Enguany a
causa de la COVID s’han utilitzar més les eines digitals.
Tràmits, accions o expedients
Informes sobre processos participatius
Peticions d’informació concreta i/o suport

Departament que lidera
Intervenció, Secretaria, Urbanisme
OAC, Ensenyament, Promoció Econòmica
Joventut i Salut

S’ha incorporat als expedients el 100% dels informes preceptius.

Participació Ciutadana. Memòria 2020
63

64

6. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

IMPORT

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona

Econòmica
Econòmica
Banc de recursos. Curs adreçat a
entitats

4.165,00
14.120,00
Assumit
directament
per la Diputació
Assumit
directament
per la Diputació

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona

Recurs tècnic

18.285,00 €

Total Subvencions Rebudes
Despeses1

Crèdits
inicials
9.000,00

2020
Crèdits
Oblig.
totals
Reconeg.
9.735,23
8.931,1

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

5.000,00

5.000,00

22000
22100
22101
22104
22199

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC- ORDINARI NO INVENTARIABLE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-ENERGIA ELÈCTRICA.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-AIGUA.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC.VESTUARI
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-ALTRES SUBMINISTRAMENTS.

50,00
5.000,00
600,00
250,00
100,00

50,00
6.354,99
908,82
250,00
100,00

2.893,27
379,34
726,00

924

22601

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC- ATENCIONS PROTOC. I
REPRESENTAT.

600,00

600,00

2.359,5

65
65
65
65
65
65

924
924
924
924
924
924

22602
22603
22606
22609
22699
22701

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-PUBLICITAT I PROPAGANDA.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC- TALLERS I ACTIVITATS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-ACTIVITATS CULTURALS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC- DESPESES DIVERSES
PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-SEGURETAT

7.000,00
10,00
2.500,00
1.482,76
2.530,66
849,58

7.000,00
10,00
2.500,00
1.482,76
2.530,66
849,58

2.888,68

65

924

22706

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-TREB. REALIT. ALTRES EMPRES.
(PPM)

2.500,00

2.500,00 11.234,85

65 T20 924

22706

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-TREB. REALIT. ALTRES EMPRES.
(PPM)

O

P

E

Descripció

65

924

20200

PARTICIPACIÓ CIUTADANA -PC- ARRENDAMENTS

65

924

20300

65
65
65
65
65

924
924
924
924
924

65

977,59

0,00 14.120,00 14.120,00

Total CAP II 37.473,00 52.150,23 44.510,33
65

924

48100

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PC-PREMIS,BEQU. I PENS. D'EST. I INV.
Total CAP IV

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

1 No estan incloses les despeses de personal ni les despeses indirectes.
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Resum de despeses de Participació Ciutadana per capítols:
Capítol I

97.017,06 €

Capítol II

44.510,33 €

Capítol IV

0,00 €

Capítol VI

0,00 €

Capítol VII

0,00 €

Total

141.527,39 €

En el cap. I s’inclou la despesa de contractació d’Agents Cívics i de l’operari de cartelleria, tot i que
s’assumeix des de Promoció Econòmica que rep la subvenció per Plans d’Ocupació, igualment un
professional administratiu des de juliol a desembre..
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.
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7. Annexos
7.1ANNEX I. Propostes sorgides de les dues sessions amb
ciutadania en el marc del projecte Participem per millorar la
participació
1. Cultura participativa i teixit associatiu
2. Eines i canals de participació municipals
3. Informació i difusió
1.1. Promoure espais i mecanismes que facilitin la trobada, el coneixement mutu i la
col·laboració entre les diferents entitats d’Olesa. (Hotel físic o virtual,
taula/coordinadora, barraques).
1.2. Donar a conèixer les entitats i els projectes de voluntariat a les escoles, facilitant
espais per treballar-ho amb l’alumnat i també amb les famílies i així promoure la
participació i l’associacionisme ja des de la infància. (Xerrades, activitats en horari
lectiu, AFAs).
1.3. Presentar al Consell Escolar Municipal les diferents entitats per tal que les
escoles les puguin tenir en compte en els seus projectes
1.4. Elaborar una guia o catàleg amb les diferents entitats del poble que serveixi de
presentació de les entitats.
1.5. Simplificar i millorar els tràmits administratius i donar suport a les entitats per
facilitar-los la seva activitat i aconseguir una relació més àgil entre Ajuntament i entitats.
(Finestreta única, agilitat en la resposta, mancomunar serveis per a entitats).
1.6. Donar visibilitat a les entitats que representen altres cultures. (Fira d’entitats,
Festa major).
1.7. Facilitar la participació de col·lectius que no estan constituïts legalment com a
associacions.
1.8. Promoure la implicació en projectes solidaris o necessaris.
1.9. Aprofitar els projectes d’aprenentatge i servei per vincular projectes amb les
entitats.
2.1. Potenciar la participació des de l’ajuntament, mitjançant el desenvolupament de
consultes i altres mecanismes, per fer més partícip a la ciutadania de les decisions
municipals que els afecten. (Explicitar regles del joc, plasmar compromisos en el
reglament).
2.2. Promoure la col·laboració, el coneixement i el treball conjunt entre els diferents
col·lectius, àmbits d’interès, entitats, barris i consells de participació. Per fer-ho,
seria interessant recuperar un espai de participació global de poble que integri
aquests diferents canals i participants. (Consells connectats a entitats/agents d’altres
àmbits).
2.3. Repensar els consells de participació per aconseguir que siguin més resolutius.
2.4. Fer difusió dels consells de participació i de la seva activitat i explicar que són un
espai obert a tota la ciutadania. (Explicitar al reglament a qui estan oberts).
2.5. Aprofitar i promoure dates singulars per informar/potenciar la participació en
determinats àmbits o col·lectius.
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2.6. Facilitar la participació de la gent gran (tant de les persones que viuen a casa com
de les que estan en residències), així com la participació de les persones amb
discapacitat. (Treballar accessibilitat a aquests col·lectius, punts informatius espais
quotidians).
2.7. Promoure la participació juvenil, per exemple treballant perquè les universitats
reconeguin la participació i el voluntariat com a crèdits de lliure elecció.
2.8. Promoure la participació del comerç i les empreses informant-los, implicant-los i
convidant-los a participar en les activitats del poble i de les entitats. (Canals de
comunicació, sinèrgies amb entitats i actes, obertura consells, carnet participatiu).
3.1. Buscar mecanismes d’informació i difusió alternatius i complementaris dels
mitjans digitals ja existents per evitar que la “bretxa digital” suposi una barrera en
l’accés a la informació. (Punts físics espai públic, dinamitzadors/es informatius, AV).
3.2. Transmetre a través de les xarxes socials contingut relacionat amb els drets i
deures de la ciutadania i sobre drets i legalitat digital.
3.3. Utilitzar els diferents canals d’informació per donar a conèixer les entitats i
convidar a la ciutadania a participar-hi i aconseguir així que més gent diferent entri a
les entitats i aquestes siguin més diverses.
3.4. Informar a la ciutadania sobre les diverses maneres com es pot participar al
poble, fent èmfasi en distingir quan es participa com a “usuari” d’una activitat o quan es
participa activament en una entitat o espai de participació.
3.5. Utilitzar i aprofitar les plataformes que ja s’utilitzen de manera habitual a les
escoles com a canals d’informació.
3.6. Desenvolupar una aplicació informativa que pugui centralitzar i ser un referent
clar a nivell informatiu per a la ciutadania i que es complementi bé amb l’aplicació
Impulsa Olesa que ja funciona.
3.7. Utilitzar maneres d’informar que siguin atractives, senzilles i accessibles per als
diversos públics. (Infografies).
3.8. Repensar i potenciar la presència i la utilització d’espais físics i elements
informatius al municipi per millorar la informació sobre com participar. (Pantalles
interactives, tauló electrònic comerç, pantalles comerços).
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