ACTA DELS CONSELLSSECTORIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
CULTURA I FESTES, BENESTAR SOCIAL I BARRIS
Data:
Lloc:
Hora

7/10/2019
Saló de Plens
19.00 h

ASSISTENTS
Nom
Miquel
Ada

Cognoms

Lourdes

Riera Rey
Agut Domènech
Martínez
Vallmitjana
Vallès Reguant

Francesc

Sancho Cano

Montse
Olga
Faustino
Juan

Muñoz Montoro
Olga Solà i Rivera
Martínez Delgado
Sánchez Martínez
Manzanares
Bataller

Jordi

M. Carme
Sara

Valls Durán

Jacinta

Folch Salvador

M. Carme

Alonso Bonals

Tomás

Rivas Ruiz

Elisa
Pere
Ana Belén
Vanessa
Joaquima
Francesc

Redal Linares
Salvador Valls
García Mañoso
Olmo Rodríguez
Puig Garí
Ferrés Rigol

M.
Carmen
Albert
Ruth
Cristina
Mercè
M. Neus

Andrés Clua

Entitat/Departament

Consell

Alcalde
Regidora Participació Ciutadana
Regidor Benestar Social

Persona
Tècnica de Participació Ciutadana
Secretària
APP Finca Oasis
Associació Voluntaris Olesa
Associació Voluntaris Olesa /

Barris
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social / Cultura i Festes

ACAPS
Benestar Social
Voluntariat Vicencià / Assoc. Amics Benestar Social / Cultura i Festes
Assoc. Familiares de Enfermos
mentales Baix Llobregat / Peña
Madridista Olesa
Dones i Progrés
ACF Olesa Sardanista
AMPA Mare de Déu de Montserrat
AMPA Mare de Déu de Montserrat

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

Arts

Joan
Salvador

Rodríguez Moya
Lozano Pacheco
Cáliz Rivera
Bayona Gibert
Valldeperas
Sabanés
Soler Gironès
Bassó Parent

Manuel
Francesc
M. Mercè
Felip
Montserrat
Joan
M. Mercè
Roser
Montserrat

Martín Tàrraga
Altarriba Moyano
Segura i Badia
Carreras Sabatier
Jané Samper
Barnet Giménez
Urrich Cazador
Cuesta Díaz
Solà Camins

Cultura i Festes
El Casal
Assoc. Majorettes i Twirling Olesa
Assoc. Majorettes i Twirling Olesa
Assoc. La Passió / Escolania i Cor
Jove
Centre Muntanyenc i de Recerques
Centre Muntanyenc i de Recerques
/ Assoc. Esportiva Daina Isard
Esbart Olesà
Esbart Olesà

CEFO 87
Club Esportiu Olesa Patí
Club Esportiu Olesa Patí

Cultura i Festes
Cultura i Festes / Esports
Cultura i Festes / Esports
Cultura i Festes
Cultura i Festes
Cultura i Festes
Cultura i Festes / Esports
Cultura i Festes
Cultura i Festes
Cultura i Festes
Cultura i Festes
Cultura i Festes
Esports
Esports
Esports
Esports
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Joan
Cristian
Anna M.
Enric
Blai

Escolà Casanovas
Solsona
Banqué Almazán
Lobo Martín
García Flores

Club Tennis Olesa
Club Tennis Olesa
Futbol Sala Olesa
Futbol Sala Olesa
Societat Unió de Pescadors

Esports
Esports
Esports
Esports
Esports

Sergio
Jose A.

Carrasco Tomàs
Díaz Manzanares

Unió Ciclista Olesa

Esports
Esports

OÏENTS
Assumpta
Fernando
Xavier
Tomàs
Josep
M. Carme
Anna
Miquel
Jordi

Tarragó
Vicente Benetti
Boada Marcos
Sánchez Montoya
Montaña Bedos
Gómez
Castro
Barreras
Parent

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Xavier
Rota Boada
Jordi
López Guevara
Eulàlia
Vinyals Carreras
Núria
Serrano Torres

Associació Ariadna
Càrites
Esbart Olesà
Esbart Olesà
Sindicat Unió Lliure de
Treballadors
CUP Olesa
CUP Olesa
ERC Olesa
Regidor de Cultura
Regidor de Festes
La Xarxa

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

Cultura i Festes

Ordre del Dia
1. Presentació dels nous presidents nomenats per a cada Consell i constitució dels
Consells Sectorials 2019-2023
2. Debat sobre el paper dels Consells Sectorials en aquesta nova etapa
3. Aprovació del calendari de celebració dels consells en la nova legislatura
4. Formació a les entitats: Curs previst Eines de Gestió en línia i treball en Xarxa i
possibilitats de nous cursos compartits.
5. Plataforma Decidim
6. Aprovació data
20
7. Estat del procediment de Subvencions
8. Aprovació Ordenança General de Subvencions
9. Aprovació Ordenances fiscals 2020
10.
de cada any
11.
12. Precs i preguntes

Desenvolupament del Consell
El Consell comença a les 19.08
assistents al primer consell compartit després de les eleccions municipals. Convida
1. Presentació dels nous presidents nomenats per a cada Consell i
constitució dels Consells Sectorials 2019-2023
la regidora de Participació Ciutadana, Ada Agut.
Els/les presidents/es i secretàries dels consells són:
Barris: Ada Agut, presidenta; Montse Gil, secretària

2

Esports: Lourdes Vallès, presidenta; Susana Ibáñez, Secretària.
Benestar Social: Jordi Martínez, president; Olga Solà, secretària.
Cultura i Festes: Jordi López i Xavier Rota, presidents; Olga Solà, secretària.
2. Debat sobre el paper dels Consells Sectorials en aquesta nova etapa
de fer una avaluació per tal de veure quines són les accions en aquesta nova
etapa. Anomena possibles modificacions en el tema dels Reglaments, amb
adequació i ajustaments tant a nivell tecnològic com tècnic; en normatives, lleis,
etc.; En definitiva, aportacions que puguin ajudar que la participació sigui el millor
ha de ser participativa i
3. Aprovació del calendari de celebració dels consells en la nova legislatura
Agut
per evitar el solapament amb el de Benestar Social. No hi ha cap impediment amb
la modificació.
4. Formació a les entitats
Agut informa que, en el paquet de la Diputació de Barcelona restava, només, un
Les eines de gestió en línia i
a partir del dimarts 8
-se. Agut
comenta, també, que es pot fer qualsevol proposta de formació que es pot tirar
endavant a partir de 15 persones inscrites.
5. Plataforma Decidim Estat del
La regidora de Participació Ciutadana recorda que el procés participatiu té destinat
la quantitat de 200.000 euros. Tant les entitats com la ciutadania podien fer
propostes que no havien de superar els 50.000 euros. El calendari ha estat: el 2
i, ara, manca que es reuneixi la comissió ciutadana
per tal de valorar les propostes presentades. La difusió dels projectes és previst
Agut comenta que a la comissió ciutadana només hi ha tres entitats (Club
Atletisme Olesa, Futbol Sala i Càrites) i demana que seria bo la participació de
participació ciutadana.
Riera afegeix
via publica,
equipaments, etc.). Primer, hi ha una selecció per parts dels tècnics
bases, viabilitat...); després, les propostes es posaran a la Plataforma Decidim, a
cost, el barri, etc. I, finalment, la votació. Tot i això, Riera clarifica que no es poden
i
desenvolupar el projecte.
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Jordi Martínez comenta, per la seva part, que, encara, hi ha poca gent apuntada
a la Plataforma Decidim i és indispensable per poder participar i votar. Convida a
les entitats a animar als socis i sòcies a apuntar-se.
ataforma
decidim. Diu que no hi ha gaire gent i es indispensable per participar. Afegeix que
entre aquestes, també.
6. Aprovació data Mostra
ntitats 2020
Martínez informa que el Consell de Cultura i Festes, en la seva reunió de
vingut fent fins ara.
fet el darrer dissabte de maig. La proposta per a 2020 seria el dissabte 23 de maig.
Es comenta que el motiu de la modificació és per la coincidència de moltes
activitats. Els membres dels diferents consells presents aproven el canvi de data.
7. Estat del procediment de Subvencions
Lourdes
concedides a les entitats i ja es comencen a rebre les justificacions per tal de pagar
el 25% restant.
-ho
pagaran fins al març-abril de 2020, un cop aplicats els romanents al pressupost.
8. Aprovació Ordenança General de Subvencions
Sancho, fa un recordatori de
2017 i que
va entrar en vigor el 2018 en la qual es recollia, com a pu
de presentació de factures i rebuts en la justificació de 3.000 a 5.000 euros, a
banda, de nous models normalitzats. Es presenta, ara, segons Sancho, una nova
ó de normes de rang superior.
Normativa en Tràmit
figuren inscrite

ntitats. Montse Muñoz afegeix que, a
per a 2020

institucions, sempre i quan, no superin el cost total del projecte. Recull, també,
:l
consultar certificats (hisenda, seguretat
social...); per imperatiu legal de comunicar, mensualment, a la BNDS totes les
subvencions concedides; es dona cabuda a bestretes superiors al 75% en casos
justificats; definicions que no quedaven clares; incorpora principis de publicitat,
transparència, eficàcia i eficiència i obligatorietat de complir un codi ètic per totes
les parts.
el termini de tres mesos per a les justificacions i els
conceptes de revocació i reintegrament.
En referència
ja que es poden demanar
tament així ho considera (o per sorteig).
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subvenció concedida és menor
a la concessió real atorgada o al cost total del projecte.
Es procedeix a la lectura
interpretació amb la participació, també, de Blai García, de la Societat Unió de
P
Sa
Tot i això, per evitar possibles confusions es traslladarà la pregunta a
la interventora municipal i es traslladarà demà mateix a primera hora la resposta
a les entitats i associacions.

Es deixa per al final el pu
10.
de cada any
Martínez comenta un tema que es va tractar, també, al Consell de Cultura
(excusant els seus residents Xavier Rota i Jordi López), tot i que ha sorgit en
proposta del consell de cultura és intentar buscar una fórmula per saber a temps
els diferents actes. El suggeriment té a veure amb la Plataforma Decidim per anar
posant un calendari de les activitats de les entitats de tots els àmbits en el període
aclareix que no serien totes les competicions
ordinàries sinó actes especials i destacats.
perfils de la població molt similar.
Tots

-ho endavant.

11. Altres
consell convocat per tractar de les ordenances (i no haver de fer-ho consell per
consell). Informa que es farà un consell compartit per parlar de pressupostos, que
si tot va bé, seria el dijous 7 de novembre. Per tant, se solaparia amb els consells
particulars de cada àmbit. La proposta és, segons Martínez, que es puguin
introduir temes a la Plataforma Decidim
treu que els diferents consells puguin tenir reunions extraordinàries. En aquest
s en
el calendari.
el de Cultura del mes de novembre per la immediatesa de les activitats de Nadal.
Es pregunta si les entitats tenen alguna cosa a aportar. No es planteja res.
9. Aprovació Ordenances fiscals 2020
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total, hi ha 28 ordenances fiscals (impostos, taxes) referent a serveis, ocupació de
la via pública, etc.
-los per tal de veure si
t capacitat de despesa o no. El pressupost municipal compren uns
ingressos estimats.
la seva actualització.

que també es troben
Normativa en tràmit
,41% per béns urbans i 1,47 per béns
rústics
augmenta un
5% (el contracte de neteja és el més gran del consistori).
Estat en una pujada de sous dels
funcionaris
Les
nòmines dels treballadors d
impost (industrial, serveis, comercials, etc.).
dins aquest impost per als propietaris
.
-los,
sobretot, pel que fa a vehicles híbrids.
Riera recorda que totes les ordenances inclouen algun tipus de bonificació o ajut.
Va aparèixer en la publicació municipal El Nunci.
Un assistent al consell
A més, hi ha un paràmetre, que és el valor cadastral dels immobles, que també
pateix variacions.
Francesc Ferrés
lesa, amb la reordenació i eliminació que
que no tinguin garatge propi. Tot i
que hi ha barris sencers que no tenen ni opció
aparcaments dissuasoris, sempre i quan no vagi en contra de la petició de parcs,
zones verdes, places, etc.
I
Riera explica que es parteix del valor cadastral oficial de la finca i es calcula a
influencien, per tant, en el càlcul final. La convida a revisar el cadastre ja que hi
ha bastants errors.
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Montse Muñoz, finalment, pregunta si el Consell aprova la proposta de Modificació
per unanimitat, de tots i totes les representants de les entitats i associacions
presents.

Ple. Per tant, no sap si acabarà tenint algun ajust més.
sessió a les 20.34 hores del dia de la data
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