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1.

Presentació

El departament de Festes de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat té com a
objectius fomentar, potenciar i donar a conèixer l’activitat festiva olesana. Les
seves tasques principals són les de gestionar, desenvolupar i millorar el
calendari festiu del municipi en col·laboració amb les diverses entitats culturals i
les associacions de veïns de la vila i, de manera transversal, amb altres
regidories -principalment, la de Cultura-.
El departament facilita aquesta participació i cooperació a través dels canals de
comunicació, legislatius i tècnics disponibles; bàsicament, en el Consell
Sectorial de Cultura i Festes i en les consultes ciutadanes.
Rere el període més restrictiu de la pandèmia, l’any 2021 ha significat l’inici de
la represa de l’activitat festiva amb una certa normalitat. Tot i que encara hi ha
hagut entrebancs i mesures de seguretat que s’han hagut d’aplicar de manera
intermitent en funció de les onades provocades per les noves variants de la
Covid-19, s’ha recuperat gran part de la programació pròpia i de les entitats
festives del municipi, coordinades i recolzades pel departament.
Habitualment, el departament de Festes treballa en l’organització dels
principals esdeveniments i actes festius de la població, en estreta col·laboració
amb les entitats i les associacions locals. Dita cooperació ha anat consolidant el
calendari festiu anual, obert a tota la ciutadania.
Des de Festes, també s’organitza el Concurs de Cartells de Festa Major amb la
finalitat de premiar-ne un per divulgar-lo com a cartell i programa de la festa
gran d’Olesa de Montserrat.
Finalment, el departament fomenta i dona suport a les activitats i les festes dels
diferents barris del municipi a través de l’atorgament de subvencions en règim
de concurrència competitiva a les associacions de veïns.
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2. Estructura, organització i mitjans
1. Competències i funcions
La Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei 8/87 Municipal i
de Règim Local de Catalunya 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.
Legislació d’àmbit estatal:
➢ La Constitució de 1978
➢ Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local
Legislació d’àmbit autonòmic:
➢ El nou Estatut d’Autonomia 2006
➢ La Llei 5/1987 de règim provisional de competències de les diputacions
provincials
➢ El RD 4/2003 o Text refós de la llei sobre l’organització comarcal de
Catalunya
➢ La llei 7/1987 d’actuacions públiques especials en la conurbació de
Barcelona i les comarques de la seva influència
➢ El RD 2/2003 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix en el seu capítol II Article
66.3.n que el municipi té competències pròpies en les activitats i les
instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure i el turisme.
Article 66
Competències municipals i locals
66.3 El municipi té competències pròpies en les matèries següents:
n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el
turisme.
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Dins aquest marc, el Departament de Festes desenvolupa les següents
funcions:
• Informació, orientació i assessorament als usuaris sobre qüestions
relacionades amb l’àmbit festiu i cultural.
• Gestió, organització i coordinació del cicle festiu - cultural del municipi.
• Gestió i coordinació de la programació festiva municipal ja consolidada.
• Potenciació de noves propostes festives, principalment, adreçades al
públic familiar.
• Suport a les associacions de veïns i entitats en els seus projectes i
activitats pròpies.
• Gestió de les autoritzacions d’activitats festives i a la via pública de les
associacions de veïns.
• Atorgament de les subvencions de Festes en règim de concurrència
competitiva.
• Sol·licitud de subvencions a d’altres administracions per finançar els
projectes del Departament.
• Coordinació i gestió de projectes festius específics de rellevància pel
municipi, tant propis com d’entitats i associacions.
• Elaboració de convenis i acords relacionats amb la gestió i l’àmbit
cultural i festiu del municipi.
• Gestió dels procediments de concursos com el de Cartells de Festa
Major.
• Gestió, procediment i seguiment de contractes com el de la decoració de
les carrosses de Reis.
• Gestió del pressupost del Departament de Festes.
• Presidència conjunta en el Consell Sectorial de Cultura i Festes.
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2. Organigrama
Regidor de Festes
Jordi López Guevara
Gerència
M. Mercè Roquer Compte
Cap d’Àrea
Francesc Sancho Cano

Cap de Servei de Cultura i Lleure
M. Montserrat Muñoz Montoro

Tècnica Auxiliar
Olga Solà i Rivera

Cap del Departament
Alejandro Fernández Ortiz

Administrativa
Verónica Núñez Sánchez
Conserges
Jorge Gijón Delgado (matí)
Pascual López Serrano (tarda)
Xavier Andreu Bouza (caps de
setmana i festius)

Arxiu
Xavier Rodrigo Torres
Adm. Begoña Triguero Castillo

Biblioteca

3. Recursos materials
Per a dur a terme el servei, cada professional disposa d’un ordinador i cada
tècnic d’un mòbil. En el cas dels conserges, l’ordinador és compartit.
Puntualment, hi ha un ordinador complementari per al personal de pràctiques
i/o de suport al Departament de Cultura i Festes que se sol·licita quan és
necessari al Servei del TIC. La fotocopiadora-impressora-escàner és
compartida amb l’Escola de Música que ocupa una part de les dependències
de la Casa de Cultura.
Es treballa amb el programari d’ús habitual de l’Ajuntament.
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4. Seus, adreces i telèfons
Casa de Cultura
Carrer de Salvador Casas, 26
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 00 50 – Ext. 3120 – 3121 - 3122
festes@olesademontserrat.cat
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Activitats realitzades
4.1

PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES ASSOCIACIONS

2.4.1 Descripció
Les entitats i les associacions d’Olesa, segons la seva activitat, estan
vinculades a diferents departaments de l’Ajuntament. El de Festes assumeix les
associacions de veïns, de manera directa, en temes de subvencions,
planificació d’activitats, etcètera. A més, vehicula altres situacions relacionades
amb el seu dia a dia, que es canalitzen a través del Punt d’Informació.
Forma de prestació: prestat de manera directa. Aquesta, però, s’ha hagut de
suspendre durant el període de confinament i ha passat a realitzar-se
telemàticament (correu, telèfon i virtual). Amb la represa s’ha combinat l’atenció
presencial (amb cita prèvia) i la telemàtica.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Facilitar les activitats proposades
des de les associacions de veïns

• Establir un espai en el qual les associacions puguin
adreçar-se per fer consultes
• Promoure la participació de noves entitats en espais
d’interrelació associativa

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

• Treballar, de manera compartida, els diferents temes
que els afecten com a associacions

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Gener desembre

Informació, orientació i suport a les
associacions i entitats i als seus
actes i activitats

Atenció presencial i telemàtica

Destinataris
Entitats d’Olesa i, especialment, associacions de veïns.
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2.4.2 Resultats
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Nombre d’entitats ateses: previstes 16 (50%)
Nombre d’atencions individuals: previstes 75 (50%)
Grau de participació i interacció
Queixes rebudes
Grau de satisfacció expressada

8
37
Alt
0
Molt alt

2.4.3 Costos

Punt d'Informació i
atenció a les entitats

Capítol I
21.757,95 €

Capítol II
0,00 €

Capítol
IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
21.757,95 €
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4.2

PATGE VIU-VIU I REIS

4.2.1 Descripció
Degut a l’agreujament de la situació sanitària provocat per la irrupció de les
noves variants de la Covid-19, es va haver de suspendre la Cavalcada de Reis
2021. Aquest esdeveniment, un dels més tradicionals i màgics de l’any, es va
haver de readaptar a la situació del moment. Així, per tal d’evitar grans
aglomeracions al carrer, es va optar per un format estàtic i controlat amb
reserva prèvia. La benvinguda a Ses Majestats d’Orient es va dur terme a la
plaça Catalunya, on es va aixecar un campament reial per rebre a en Melcior,
en Gaspar i en Baltasar. Els Reis van seure als seus trons i, assistits pels
patges de la comitiva, els infants anaven passant ordenadament per saludar-los
i rebre un petit obsequi.
El desenvolupament de l’acte de Reis va ser molt similar al del Patge Viu-Viu,
que arriba a Olesa uns dies avants per a que els infants puguin dur la seva
carta. La celebració del Patge Viu-Viu es va realitzar, com cada any, a la plaça
de l’Oli. I es van aplicar les mateixes mesures que per a Reis: mascareta
obligatòria, recinte delimitat, gel hidroalcohòlic desinfectant per poder accedir al
recinte i distància de seguretat en les cues i en el moment de deixar la carta o
saludar als personatges.
Enguany, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i com a mesura
preventiva, els Reis no van anar a visitar les residències de la gent gran. I, com
que la representació de Els Pastorets del dia 6 de gener va ser per streaming i
sense públic presencial, tampoc van assistir al Casal per veure la funció.
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Fomentar i mantenir el calendari
festiu d’Olesa de Montserrat i, en
especial, la tradició de la
Cavalcada de Reis
Promoure i fomentar la participació
ciutadana i la implicació de les
entitats olesanes per donar vida a
la festa

Objectius Específics
Treballar la coordinació i col·laboració entre les diferents
entitats i associacions participants, així com la
cooperació transversal entre diversos departaments de
l’Ajuntament
Fer partícips de la Cavalcada als ciutadans i col·lectius
de persones nouvingudes o en compliment de treballs a
la comunitat
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Fomentar la Cavalcada com a punt
de trobada de la comunitat local
dins el cicle festiu anual

Treballar els diversos elements decoratius i artístics de
la Cavalcada i millorar l’efecte visual i estètic i el
desenvolupament artístic, així com també la
sonorització i la il·luminació

Activitats desenvolupades
Calendari
03/01/2021
05/01/2021

Activitat
Patge Viu-Viu
Acte de Reis (format estàtic a la pl. Catalunya, sense Cavalcada)

Destinataris
El principal destinatari és el públic infantil. Ara bé, és una activitat totalment
familiar i acull un gran nombre de persones de totes les franges d’edat.
4.2.2 Resultats
Participants
Activitat

Assistents (dades aproximades)

Nombre de participants en l’organització (estimat)
Nombre de comparses participants
Nombre d’entitats participants

300 (aprox.)
10

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
(estimat)
Nombre de participants com a públic (estimat)

4.2.3

Alt
7.000 (aprox.)

Costos

Cavalcada de Reis

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

18.843,70 €

15.198,15 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

34.041,85 €
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4.3 CARNESTOLTES
4.3.1 Descripció
La festa del Carnestoltes es celebra a Olesa dins les dates que compren el
carnaval, des del Dijous Gras al Dimecres de Cendra. Normalment, es festa es
du a terme el dissabte de carnaval. La data varia en funció de quan caigui la
Quaresma i la Setmana Santa. Aquesta festa és una activitat conjunta
organitzada entre els departaments de Festes i de Joventut.
L’any 2021, el Carnestoltes s’hauria d’haver celebrat el dissabte 14 de febrer.
Però, degut a l’agreujament de la pandèmia i al repunt de contagis provocat per
les noves variants de la Covid-19, es va haver de suspendre.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure i fomentar les
festes i tradicions d’Olesa
de Montserrat

• Continuar amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa i la
col·laboració de diverses entitats culturals i festives en
l’organització de la festa.
• Recuperació de les celebracions tradicionals del Carnestoltes.
• Incentivar la col·laboració en la festa d’altres col·lectius:
ciutadans, comerços, etc.

Promoure la participació
ciutadana en la festa del
Carnestoltes

• Tant en la participació activa com en la d’espectadors de la rua i
del concurs de disfresses.
• Continuar fomentant la participació en el concurs de disfresses.

Fomentar la participació i
col·laboració
en
la
preparació de la festa

• Potenciar i mantenir viva la tradició del Carnestoltes i, en
especial, la de l’elaboració i recreació de disfresses i comparses
originals.
• Coordinar les activitats a desenvolupar durant la festa.

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
-

-

Destinataris
La Festa de Carnestoltes, en el seu conjunt, va dirigida a tota la població.
Festes. Memòria 2021
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4.3.2

Resultats

Participants
Activitat

Assistents (dades aproximades)

Nombre de participants en la rua (estimat)
Nombre de participants en el concurs (estimat)
Nombre de membres de jurat

3.000 (aprox.)
300 (aprox.)
3

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants (estimat)
Nombre de participants com a públic (estimat)

4.3.3

Alt
4.500 (aprox.)

Costos
Capítol I

Capítol II

Carnestoltes
00,00 €

00,00 €

Capítol
IV
00,00 €

Capítol VI

Capítol VII

Total

00,00 €

00,00 €

00,00 €
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4.4 ACTIVITATS DE PRIMAVERA
4.4.1 Descripció
Habitualment, des dels departaments de Cultura i Festes, es dissenya una
programació d’activitats emmarcades dins l’estació de la primavera i, rere la
Festa Major, durant el mes de juliol. Enguany, no s’ha programat cap activitat al
juliol. Però, des de Festes, s’ha mantingut la proposta d’activitats de primavera.
Així, durant la primavera de l’any 2021, es va organitzar l’esdeveniment
“Clàssics a l’Escorxador” amb l’actuació del Quartet Altimira. Aquest quartet de
corda va interpretar un repertori de música clàssica amb temes de compositors
com Mozart, Haydn o Beethoven.
Com a proposta principal dins la programació de primavera, vam comptar amb
l’espectacle Finale de la companyia Delrevés. L’escenari va ser la pròpia Torre
del Rellotge, on es va desenvolupar l’actuació de dansa vertical. Els ballarins
van interpretar peces clàssiques com El llac dels cignes, El trencanous o
Giselle des d’una perspectiva diferent envers la dansa clàssica. Per les seves
singulars característiques, l’espectacle va ser de curta durada (uns 20 minuts).
Però, d’una gran intensitat i impacte en el públic. L’esdeveniment es va dur a
terme a la nit, posant èmfasis en la il·luminació com a element escènic cabdal
per ressaltar el conjunt de l’espectacle: els ballarins i l’espai.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure i fomentar les
activitats festives i culturals
més enllà dels grans cicles
i celebracions

• Consolidar una programació estable d’activitats festives

Promoure la participació
ciutadana en les activitats
de primavera

• Incentivar la participació ciutadana i l’assistència d’espectadors
en aquelles activitats i espectacles que es programen als espais
públics i reforçar el seu caràcter de llocs de retrobament i de
convivència de la comunitat de veïns de la vila

• Oferir a la ciutadania propostes lúdiques i festives aprofitant
l’arribada de la primavera i el bon temps
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Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
27/03/2021

Clàssics a l’Escorxador (Quartet Altimira)

29/05/2021

Finale de la Cia. Delrevés

Destinataris
A tota la població, en el seu conjunt.
4.4.2

Resultats

Participants
Activitat

Assistents (dades aproximades)

Clàssics a l’Escorxador (Quartet Altimira)
Finale de la Cia. Delrevés

130
410

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants (estimat)
Nombre de participants com a públic (estimat)

4.4.3

Alt
540

Costos
Capítol I

Capítol II

Capítol
IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

16.730,19 €

8.967,21€

00,00 €

00,00 €

00,00 €

29.393,74 €

Carnestoltes
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4.5 FESTA MAJOR (Festes de Sant Joan)
4.5.1 Descripció
Aquest 2021 ha sigut l’any de la recuperació de la Festa Major en -gairebé- tot
el seu esplendor. Rere una Festa Major 2020 sota mínims per culpa de la
irrupció de la pandèmia, enguany s’han reprès la majoria dels actes d’aquesta
celebració amb certa normalitat.
Des del departament de Festes s’han programat diverses activitats, d’entre les
quals destaquen especialment les actuacions de música en directe a l’aire lliure
per a diferents públics. Els concerts es distribueixen entre els escenaris de la
plaça de l’Oli, plaça Catalunya i el Parc Municipal. Així, en aquesta Festa Major
2021 han passat per Olesa les següents formacions: Orquestra La Rosaleda,
Los 80 Principales, Lildami, Lal’Ba, The Long Players, Orquestra Nueva Alaska,
Fundació Tony Manero, Hotel Cochambre, Els 3 Tenors, Diluvi i Tributabba.
A més, des del departament es va programar l’espectacle d’humor Una estona
amb Joan Pera i es va organitzar el sopar de cloenda de Festa Major amb
l’enlairament de fanalets al Parc Municipal. I es va organitzar una exposició de
cartells de Festa Major a la Casa de Cultura.
Per part de les entitats, la Festa Major 2021 va comptar amb l’actuació de
l’Esbart Olesà al Teatre de La Passió i l’espectacle Sardaxou amb la Cobla
Contemporània, que va contractar i organitzar l’ACF Olesa Sardanista.
Per tal d’adaptar-se a les mesures sanitàries vigents, exceptuant l’exposició a
la Casa de Cultura, totes les activitats requerien de reserva prèvia per assistirhi i els espectadors havien de romandre asseguts a les seves localitats i
respectar la distància de seguretat en tot moment. Per descomptat, la
mascareta era obligatòria.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar i mantenir les tradicions
culturals i festives olesanes

• Continuar promovent el treball en xarxa i la
col·laboració de diverses entitats i associacions en
l’organització de la festa
• Seguir potenciant els espectacles destinats al públic
infantil i familiar
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L’espai públic del municipi com a
punt de trobada de la ciutadania i de
celebració

Definir la Festa Major com un espai
integrador, de foment de la
convivència i la participació

• Fomentar la participació de les entitats amb activitats
pròpies
• Donar una major visibilitat a la festa millorant la
promoció i la comunicació
• Promoure les festes de caire familiar
• Continuar la tasca d’atracció dels ciutadans i visitants
a través de complementar les activitats pròpies de
Festa Major amb l’organització de fires artesanes,
comercials i gastronòmiques

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
23/06/2021

24/06/2021

25/06/2021

26/06/2021

27/06/2021

Concert de revetlla amb La Rosaleda
Concert de revetlla amb Los 80 Principales
Concert de revetlla jove amb Lildami i Lal’Ba (Joventut)
Tornem-hi, espectacle de dansa amb l’Esbart Olesà
Sardaxou amb la Cobla Contemporània
Concert amb The Long Players
Concert amb Nueva Alaska
Concert amb Fundació Tony Manero (Joventut)
Concert amb Hotel Cochambre
Espectacle d’humor i musical “3: Tenors? Un concert amb tres veus”
Concert jove amb El Diluvi (Joventut)
Dansa amb l’MM Company + concert amb Sofia Gabanna (Joventut)
Espectacle d’humor “Una estona amb Joan Pera”
“Tributabba”
Sopar de cloenda de Festa Major i enlairament de fanalets

Destinataris
La majoria d’activitats del Departament de Festes van dirigides al públic
general, que engloba franges d’edat diverses.
4.5.2 Resultats
Participants
Activitat

Assistents (dades aproximades)

Concert de revetlla amb La Rosaleda
Concert de revetlla amb Los 80 Principales

140
600

20

Concert de revetlla jove amb Lildami i Lal’Ba
Concert amb The Long Players
Concert amb Nueva Alaska
Concert amb Fundació Tony Manero
Concert amb Hotel Cochambre
3: Tenors? Un concert amb tres veus”
Concert jove amb El Diluvi
MM Company + concert amb Sofia Gabanna
Espectacle d’humor “Una estona amb Joan Pera”
“Tributabba”
Sopar de cloenda de Festa Major

400
60
180
410
1100
130
220
360
450
800
280

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants en l’organització de la festa
(estimat)
Nombre de participants com a públic a les activitats de
la festa

Alt
70 (aprox.)
5.130

4.5.3 Costos

Festa Major

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

8.834,42 €

84.172,30 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

93.006,72 €
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4.5

NADAL I CAP D’ANY

4.6.2

Descripció

El cicle festiu de Nadal 2021 ha suposat la recuperació de gran part de la
programació habitual d’aquestes dates tan assenyalades al calendari. Moltes
de les activitats que durant el Nadal 2020 es van haver de suspendre o
readaptar a l’agreujada situació sanitària, enguany s’han reprès o han
recuperat el seu format tradicional.
Per part del departament, s’ha continuat amb la celebració del Tió Gegant al
Parc Municipal. Enguany, ha recuperat el seu format habitual. Amb el públic
dempeus i la cagada conjunta del Tió. Des de la Xarxa d’Olesa es va contractar
l’actuació del grup d’animació infantil Ambauka. Ja no ha sigut necessari fer
reserva prèvia ni delimitar el recinte. Encara que seguia vigent, lògicament,
l’obligatorietat de dur la mascareta.
També des del departament es va tornar a programar l’Escorxador Xics, durant
els dies 27 i 28 de desembre. Es van muntar uns inflables i jocs gegants per a
la mainada.
Per part de les entitats, l’Associació de Veïns del Casc Antic va recuperar la
tradicional Fira de Nadal pels carrers i places d’aquest part tan emblemàtica de
la vila.
Respecte al Cap d’Any, degut a les restriccions d’última hora que es van
decretar dues setmanes abans, es va haver de suspendre la festa que havia
prevista al Pavelló Municipal Sant Bernat, amb les actuacions de DJ Pablo i
Héctor Ortega. Únicament es van poder celebrar les Campanades a la Torre
del Rellotge, reduïdes a la seva mínima expressió. En acabar la pirotècnia, es
va haver d’abandonar la plaça. No hi va haver festa a posteriori ni actuació amb
DJ’s, ja que a la 01:00 començava el toc de queda nocturn.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Crear ambient nadalenc i promoure
la trobada ciutadana

•
•

Continuar potenciant
visitants al municipi

i

atraure

•
•

Fomentar l’espai públic com a punt de realització
d’activitats
Incentivar l’ambient de Nadal en el municipi
Atraure els ciutadans d’Olesa i visitants externs a
través de les diferents activitats organitzades
Fomentar el turisme al municipi
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•
Fomentar i mantenir el calendari
festiu

•
•
•

Promoure les propostes de diversió
al municipi

•

Promoure les activitats destinades al públic infantil i
el gaudi en família
Potenciar la participació de les diferents entitats
culturals i associacions
Adaptació de les propostes als diferents públics i
consolidació dels espais de les diferents activitats
Fomentar el municipi com a centre de diversió i
evitar-ne el desplaçament a d’altres poblacions
Continuar potenciant l’activitat de la Torre del
Rellotge per a les Campanades en directe

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

11/12/2021
19/12/2021
27-28/12/2021
31/12/2021

Fira de Nadal
Tió Gegant
Escorxador Xics
Campanades

Destinataris
Franges d’edat diverses. Majoritàriament, infantil i familiar.
4.6.3 Resultats
Participants
Activitat

Dades assistència

Fira de Nadal

1.800

Tió Gegant

1.500

Escorxador Xics

400

Campanades

500

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants com a públic (total)

Alt
4.200

4.6.4 Costos
Actes

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

24

Nadalencs

16.861,55 €

5.382,08 €

00,00 €

17.365,43 €

00,00 €

22.243,63 €
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4.6

CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR

4.6.1

Descripció

El departament continua amb la ferma voluntat de fomentar la creativitat en la
cerca de la imatge de la Festa Major del municipi, amb l’objectiu de motivar a
artistes de l’àmbit del disseny gràfic.
Enguany, rere un 2020 sense Concurs de Cartells de Festa Major, s’ha reprès
aquest certamen per escollir la imatge de la festa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Cercar la imatge festiva del municipi

• Reproducció del treball presentat com a imatge del
cartell i del programa de la Festa Major.
• Imatge per difondre l’activitat festiva del municipi.
• Motivació del treball en l’àmbit del disseny gràfic.
• Ampliar la difusió del cartell guanyador com a imatge
del programa de la Festa Major.

Fomentar l’àmbit de les arts

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

23/03/2021
05/05/2021
20/07/2021

Modificació de les bases i aprovació de la convocatòria del Concurs
Reunió del Jurat i nomenament del guanyador del Concurs
Aprovació de la DO per a l’atorgament del Premi del Concurs

Destinataris
Obert a tothom major de 16 anys.
4.6.2

Resultats

Participants
Activitat
Concurs de Cartells de Festa Major

Dades assistència
15 participants
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Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants

4.6.3

Alt
15

Costos

Concurs de Cartells de
Festa Major 2021

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol
VII

Total

6.620,72 €

00,00 €

0,00 €

00,00 €

00,00 €

6.620,72 €
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4.7

SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS

4.7.1

Descripció

Convocatòria d’una línia de subvencions específiques per a les associacions de
veïns, emmarcada dins la convocatòria de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Ajuntament per a l’any 2021:
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE FESTES PER A LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Dotació de la convocatòria per la línia de Festes:
58

338

FESTES – FP - ALTRES TRANSFERÈNCIES

48900

15.000,00

S’inicia el procediment de la línia de subvencions per al 2021 aprovant les
bases i la convocatòria corresponent i continuant amb la tramitació pertinent.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Augmentar i/o mantenir
les activitats que es fan
en el municipi des del
món associatiu

Objectius Específics
• Promoure la participació ciutadana i la integració veïnal
d’Olesa de Montserrat a través de l’organització de
diverses activitats socials, culturals, lúdiques, esportives i
d’interès municipal i foment associatiu.
• Donar suport a les activitats de les associacions de veïns
d’Olesa de Montserrat que tinguin un contingut adient amb
les competències i les iniciatives municipals i creant un
marc de relació i diàleg i de cooperació sobre aquells
aspectes d’interès comú per als ciutadans d’Olesa.

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

Gener-febrer

Preparació de les bases específiques conjuntament a
altres departaments per a la seva aprovació

Gestió
administrativa

Febrer

Aprovació de les Bases reguladores específiques en
matèria de festes i la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva 2021

Gestió
administrativa

Març

Publicació al Portal de Transparència i obtenció d’enllaços

Gestió
administrativa
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Abril - maig

Juliol

Gener 2022

Valoració dels projectes presentats i requeriments i
convocatòria de la mesa
Aprovació per Junta de Govern de les subvencions
atorgades i el pagament del 75% de les subvencions
concedides
Recepció i valoració de les justificacions presentades,
requeriments i aprovació del pagament del 25% restant

Gestió
administrativa
Gestió
administrativa
Gestió
administrativa

Destinataris
Entitats i associacions: convocatòria associacions de veïns i entitats amb
activitats dins el marc de festa de barri.
4.7.2 Resultats
Participants:
Entitat
Import atorgat
AV La Rambla - Eixample
4.500,00 €
AV La Central – l’Olivera
4.006,80 €
AV Casc Antic
1.000,00 €
AV Les Planes
2.000,00 €
TOTAL
11.506,80 €

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants (entitats)

Alt
4

4.7.3 Costos
Subvencions
Associacions de Veïns

Capítol I

Capítol
II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

11.117,38 €

0,00€

11.506,80€

0,00€

0,00€

22.624,18 €
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5. Atenció ciutadana i tràmits
5.1. Instàncies i visites
Les instàncies que es van rebent al departament són, principalment,
relacionades amb les autoritzacions d’activitats i les sol·licituds de material de
les entitats i de les associacions de veïns, a més de les convocatòries de
subvencions. En tots els casos, es fa l’administració de les mateixes, segons el
protocol establert, o la seva gestió corresponent, en funció del tipus de tràmit.
Les principals tasques que es realitza des del departament són: gestió i
organització d’activitats pròpies; recerca de pressupostos i activitats; gestió dels
mateixos; reunions, comunicació i difusió d’actes, a més de tasques conjuntes
amb el departament de Cultura, entre d’altres.
Registre d’Entrades Festes
Tipologia
ALTRES COMUNICACIONS

Festes
4

AUTORITZACIONS

19

CESSIONS MATERIAL

4

CONTRACTES

2

GESTIÓ DE LA DESPESA

1

PRESSUPOST

41

PETICIONS I SUGGERIMENTS

1

SUBVENCIONS

5
77

Registre de sortides Festes:

Tipologia
AUTORITZACIONS / CESSIÓ MATERIAL

Festes
8

CESSIONS MATERIAL PER A ACTIVITATS

14

GESTIÓ DESPESA

1

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA

27
50

Degut a la pandèmia, s’ha reduït el nombre de peticions realitzades en relació a
anys anteriors. Tot i així, s’ha donat curs a totes les instàncies rebudes,
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tramitant-les als departaments corresponents i el seu seguiment. S’han
plantejat alternatives viables en el cas que hi hagués algun tipus d’impediment.
S’ha gestionat el contacte amb les associacions i entitats per diferents vies,
tenint en compte que, durant un període de temps, no ha estat possible el
tracte directe (telemàtica, virtual, telefònica), amb assessorament sobre els
dubtes que hagin pogut tenir o sorgir degut a l’especial situació sobrevinguda
aquest any.

5.2. Expedients i tràmits realitzats
Tipologia
AUTORITZACIONS

Festes
19

CESSIONS MATERIAL

4

CONCURSOS, PREMIS I BEQUES

1

CONTRACTES I GESTIÓ DESPESA

55

ACTIVITATS PRÒPIES

5

SUBVENCIONS

30

RRHH

1
119
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6. Atenció interna municipal i tràmits
6.1.

Sol·licituds i requeriments

S’han realitzat tots els tràmits relacionats amb les peticions i activitats d’altres
departaments municipals.
S’han atès els requeriments d’informes puntuals sol·licitats per altres
departaments en relació a expedients i/o tràmits que afectin l’activitat del
mateix.

6.2. Expedients i tràmits Inter departamentals
Tots els expedients tramitats requereixen els informes preceptius adreçats als
departament intern que correspongui per la seva tramitació, aprovació, etc.
Tràmits, accions o expedients

Departament que lidera

Informes preceptius expedients
Informes a intervenció i tresoreria

Expedients de Cultura i Festes
Tresoreria i intervenció

Avantprojecte de pressupost
Actualització de la informació a la web i intranet
Peticions d’informació concreta i/o suport

Intervenció
Mitjans de comunicació
OAC, Ensenyament, Alcaldia,
Promoció Econòmica, Joventut,
Esports, Serveis Tècnics,
Seguretat Ciutadana, Brigada
municipal.

S’ha incorporat als expedients el 100% dels informes necessaris.
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7.

Pressupost

Ingressos
Activitat

IMPORT

Enguany no hi ha hagut cap activitat que hagi generat ingressos

-

Despeses
Org.

Pro. Eco.

Descripció

58

338

FESTES-FP-LLOGUER MAQUINÀRIA,
20300 INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

58

338

20900 FESTES-FP-CÀNONS

58

338

22602 FESTES-FP-PUBLICITAT I PROPAGANDA

58

338

22609 FESTES-FP-FESTES POPULARS

58

338

22699 FESTES-FP-DESPESES DIVERSES

58

338

22701 FESTES POPULARS-FP-SEGURETAT

58

338

FESTES-FP-TREBALLS REALITZATS PER
22706 ALTRES EMPRESES
TOTAL CAPÍTOL II

Org.

Pro. Eco.

Descripció

58

338

FESTES-FP-PREMIS, BEQUES I PENSIONS
48100 D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ

58

338

48900 FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES
TOTAL CAPÍTOL IV

Org.

Pro. Eco.

Descripció

Crèdits
inicials

Crèdits totals
consignats

12.881,00

12.881,00

10.013,96

4.500,00

4.500,00

3.452,56

2.000,00

2.000,00

7.003,48

64.200,00

64.200,00

45.861,42

17.242,00

23.900,90

12.494,66

6.316,00

12.631,91

792,79

44.997,00

44.997,00

47.416,15

152.136,00

Crèdits inicials

165.110,81

127.035,02

Crèdits totals Obligacions
consignats
reconegudes

800,00

800,00

800,00

15.000,00

19.646,00

12.083,51

15.800,00
Crèdits
inicials

20.446,00
Crèdits totals
consignats
7.903,22

0,00
58S09 338

Obligacions
reconegudes

12.883,51
Obligacions
reconegudes
3.132,91

62500 FESTES-MOBILIARI I ESTRIS
TOTAL CAPÍTOL VI

0,00

7.903,00

3.132,91

Resum de despeses de Festes per capítols:
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Capítol I
100.765,91 €

Capítol II
127.035,02 €

Capítol IV
12.883,51 €

Capítol VI
3.132,91 €

Capítol VII
0,00 €

Total
243.817,35 €
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