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1.

Presentació

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat treballa per
fomentar, potenciar i donar a conèixer l’activitat cultural olesana. Se n’ocupa de
gestionar-la, desenvolupar-la i potenciar-la en col·laboració amb les diverses
entitats i associacions culturals de la vila i, de manera transversal, amb altres
regidories, principalment, la de Festes.
La Regidoria 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.
Gestiona i coordina, també, la programació cultural del municipi i l’agenda
cultural trimestral, a més de tot l’equipament de la Casa de Cultura (activitats,
cessions i usos dels diferents espais).
Regula el pressupost del Departament de Cultura i és la Regidoria responsable
de la tramitació i l’atorgament de les subvencions a les entitats culturals, en
règim de concurrència competitiva, per dur a terme activitats i accions de
foment de la cultura, així com també, la signatura de convenis amb entitats i
associacions culturals per a dur a terme projectes i activitats culturals d’interès
pel municipi.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 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 cultura i esportives, l’ocupació del lleure, el turisme.
Article 66
Competències municipals i locals
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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.
Dins aquest marc el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat desenvolupa les següents funcions:
• Gestió, organització i coordinació de l’activitat cultural del municipi.
• Gestió i coordinació de la programació cultural municipal i suport a les
entitats culturals en l’execució de projectes i programacions pròpies.
• Gestió de l’ús dels espais de la Casa de Cultura, coordinació de
l’equipament i de les activitats que s’hi duen a terme.
• Gestió de les autoritzacions d’activitats culturals de les entitats culturals.
• Gestió de la cessió de material municipal a les entitats per l’organització
d’activitats culturals.
• Atorgament de les subvencions de Cultura en règim de concurrència
competitiva.
• Coordinació i gestió de projectes culturals específics de rellevància pel
municipi, tant propis com d’entitats.
• Gestió i coordinació de l’Agenda Cultural Trimestral del municipi.
• Sol·licitud de subvencions per a finançar els projectes culturals del
Departament.
• Elaboració de convenis i acords relacionats amb la gestió i l’àmbit
cultural del Municipi.
• Gestió del pressupost del Departament de Cultura que inclou el
pressupost de la Biblioteca Santa Oliva i de l’Arxiu Municipal.
• Coordinació i gestió de programes i projectes culturals en general
relacionats amb l’activitat cultural del municipi.

2.2 Seus, adreces i telèfons
Casa de Cultura
Carrer Salvador Casas, 26
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 00 50 – Ext. 2116 – 2206 – 3313
cultura@olesademontserrat.cat

3. Activitats realitzades
3.1 PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES ENTITATS
3.1.1 Descripció
Les entitats i associacions culturals d’Olesa s’adrecen al departament al llarg
de tot l’any per, entre d’altres, informar-se; assessorar-se; sol·licitar autorització
d’activitats; exposar projectes; activitats a l’agenda, a més, d’altres tipus de
situacions relacionades amb el seu dia a dia que es va canalitzant mitjançant el
Punt d’Informació.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Facilitar la creació de projectes
culturals

• Establir un espai físic on les entitats poden adreçar-se
per fer consultes en relació a la creació de projectes
culturals
• Donar tota la informació sobre la planificació i
organització d’actes
• Promoure la participació de noves entitats en espais
d’interrelació cultural

Fer suport als actes culturals de les
entitats, mitjançant l’assessorament i
la informació

• Establir un espai físic on les entitats poden adreçar-se
per fer consultes referides a la cultura d’Olesa
• Treballar de manera transversal projectes compartits

Mantenir un espai de confluència
cultural

Conèixer tota l’activitat cultural de la vila
Actuar com a observatori de la cultura i les tradicions
• Mantenir actualitzades les dades de cultura popular
•
•

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Generdesembre

Informació i orientació i suport a
les entitats culturals d’Olesa de
Montserrat

Atenció directa

Abril, maig,
juny, setembre,
octubre,
novembre i
desembre

Suport i informació del procés de
subvencions per concurrència
2018

Atenció directa de totes les consultes
rebudes entorn les subvencions.
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Destinataris
Entitats i associacions culturals d’Olesa.
3.1.2 Resultats
Participants
Participants
Atencions individuals realitzades

130 aprox.

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nombre d’entitats ateses
Nombre d’atencions: previstes
Grau de participació i interacció
Queixes rebudes
Grau de satisfacció expressada

30
130
Alt
0
Molt alt

3.1.3 Costos
Punt d'Informació i
atenció a les entitats

Capítol I
6.829,28 €

Capítol II
0,00 €

3.2 FESTES DE SANTA OLIVA
3.2.1 Descripció

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00€

0,00 €

Total
6.829,28€

Festivitat de la patrona de la vila, festa local i se celebra el dia 10 de juny. El
gruix de les activitats (desenvolupades al llarg de 3 a 4 dies) estan
organitzades des de la Regidoria de Cultura, algunes de les quals, amb la
col·laboració d’entitats del municipi. Al voltant de la festa patronal s’organitzen
diversos actes culturals centralitzats, la majoria, al carrer de Santa Oliva, la
Placeta de Santa Oliva i el Parc del Porxo.
Les Regidories de Festes i de Joventut també preparen activitats per aquests
dies, destacant la baixada d’andròmines, la Marató d’artistes i el correfoc.
Des del Departament de Cultura s’organitzen les activitats vinculades a les
celebracions i actes més tradicionals, provinents de la cultura i la tradició
olesanes en honor de la patrona. Cal ressaltar: seguici i ofrena floral; sardanes;
concerts tradicionals i animacions infantils i màgia.
Enguany, hi ha hagut dues novetats: la jornada castellera (que habitualment es
fa per Festa Major) i la presentació de la Mulassa d’Olesa (nova imatge
d’imatgeria festiva).
La Festa de Santa Oliva de 2018 s’ha fet els dies 8, 9, 10 i 11 de juny.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar i mantenir les tradicions
culturals olesanes, concretament la
Festivitat de la Patrona

• Implicar els veïns i veïnes de Santa Oliva en
l’organització dels actes de la festa
• Promoure el treball en xarxa i col·laboració de
diverses entitats culturals en l’organització de la festa

Recuperar l’espai públic de la zona
Santa Oliva com a zona de
celebració i tradició

• Potenciar les activitats de cultura popular i tradicional
fomentant la participació i actuació de diverses
entitats de cultura popular en el Seguici de Santa
Oliva
• Potenciar l’artesania i el comerç local a través de les
fires i la tradició del Correfoc.

Promoure la singularitat festiva del
municipi i projectar-la a l’exterior

• Atraure els ciutadans d’Olesa i de l’exterior a partir de
l’organització de fires i activitats dins el marc festiu i
cultural.

Activitats desenvolupades
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Calendari

Activitat

8/06/2018

Premis Recerca Vila d’Olesa i Dia Internacional dels Arxius
Concert Jove
Fira de Santa Oliva
Animació infantil de màgia
La Mulassa d’Olesa
XI Baixada d’Andròmines
Sardanes de Santa Oliva
Correfoc de Santa Oliva
Ginesta Sound
Portes obertes a l’Ajuntament i al Porxo de Santa Oliva
Fira del Comerç
Xocolatada i animació infantil
Jornada Castellera
Seguici i Ofrena floral
Concert de Santa Oliva i Concert Jove
Animació infantil
XI Marató d’Artistes

9/06/2018

10/06/2018

11/06/2018

Destinataris
La majoria d’activitats van dirigides al públic en general que engloba franges
d’edat diverses però que, majoritàriament, es tracta d’un públic familiar i adult.
Per altra banda, en la festa de Santa Oliva hi participen molt activament entitats
culturals olesanes que vertebren la consolidació de les activitats més
tradicionals i populars, com és el cas destacable de l’Ofrena floral.
3.2.2 Resultats
Participants
Activitat

*Participants

Animacions infantils i màgia
Entre 200 i 300
Ballada de Sardanes de Santa Oliva
Entre 200 i 250
Jornada Castellera
Entre 300 i 400
Seguici i Ofrena Floral de Santa Oliva
Entre 250 i 350
Concert-actuació de Santa Oliva
Entre 400-500
* El nombre de participants que es detallen s’han estimat en funció dels moments de màxima
afluència de públic per cada activitat. Són dades aproximades.

Avaluació

Indicadors

Resultats obtinguts

Increment de la participació ciutadana en la
organització de la Festa, especialment en el Seguici
i l’Ofrena
Millora en la coordinació prèvia de les activitats i
gestions de coordinació interdepartamentals
Millores en mobilitat i seguretat

Continua l’increment de la participació
de les entitats en el Seguici i els actes
de celebració.
Es va anticipant la coordinació i
tancament de programació de la Festa.
S’han implementat mesures previstes
pel PEM

3.2.3 Costos
Capítol I

Capítol II

Santa Oliva
6.026,19 €

•

11.962,47 €

Capítol
IV
00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII
00,00 €

Total
17.988,66 €

.
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3.3 FESTA MAJOR
3.3.1

Descripció

A l’entorn de Sant Joan se celebra la Festa Major d’Olesa. Enguany, ha estat
els dies 22, 23, 24 i 25 de juny.
L’Ajuntament i les entitats de la vila organitzen tot tipus d’activitats: exposicions,
concursos, trobada de gegants, sardanes, activitats esportives, concerts, balls,
animació infantil, circ, teatre, etc. que omplen Olesa de festa, tradició i música.
El gruix de les activitats s’organitzen des de la Regidoria de Festes. Des de la
de Cultura s’impulsen aquelles que aglutinen els elements més tradicionals de
les celebracions de Sant Joan com són l’encesa de la foguera; l’arribada de la
Flama del Canigó; l’Esbart Olesà; sardanes i les actuacions a l’entorn de la Fira
de la Cervesa (enguany amb la novetat del concert-vermut).
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar i mantenir les tradicions
Culturals Olesanes

• Promoure el treball en xarxa i col·laboració de
diverses entitats culturals en l’organització de la
festa
• Potenciar les activitats de cultura popular i
tradicional fomentant la participació i actuació de
diverses entitats de cultura popular
• Donar una major visibilitat a la Festa millorant-ne la
promoció i la comunicació

Recuperar l’espai públic de la Vila
com a espai de trobada i celebració
ciutadana

Definir la Festa Major com a un
espai integrador, de foment de la
convivència i participació així com de
manteniment i relectura de les
tradicions

• Atraure els ciutadans d’Olesa i de l’exterior a través
de complementar les activitats pròpies de Festa
Major amb l’organització de Fires artesanes i
gastronòmiques.
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

22/06/2018
23/06/2018

Sardanes de Festa Major
Actes de la Flama del Canigó
Encesa de la Foguera
Matinades pel nucli antic
Actuació de l’Esbart Olesà
Trobada de Gegants (A. de Geganters)
Sardaxou
Festa de la cervesa: concert vermut i Swing
Teatre

24/06/2018

25/06/2018

Destinataris
La majoria d’activitats dins el programa de Festa Major van dirigides al públic
en general que engloba franges d’edat diverses però que majoritàriament es
tracta d’un públic familiar i adult.
Per altra banda, en la Festa Major hi participen molt activament, a banda de les
entitats culturals olesanes, els joves del municipi els quals articulen activitats i
en col·laboració amb el Departament de Joventut.
3.3.2 Resultats
Participants
Activitat

*Assistents (dades aproximades)

Ballada de Sardanes de Festa Major
Entre 200 i 300 persones
Actes de la Flama del Canigó i encesa foguera Entre 200 i 300 persones
Cantada de Matinades
Entre 50 i 100 persones
Esbart Olesà
Entre 700 i 800 persones
Trobada de Gegants (A. de Geganters)
Entre 500 i 600 persones
Sardaxou
Entre 300 i 400 persones
Festa de la cervesa: concert vermut i swing
Entre 500 i 600 persones
Teatre
Entre 600 i 700 persones
* El nombre de participants que es detallen s’han estimat en funció dels moments de
màxima afluència de públic per cada activitat.

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Increment de la participació
ciutadana en la organització de
la Festa, especialment en els
actes de cultura popular i
tradicional.
Millora en la coordinació prèvia
de les activitats
Millores en mobilitat i seguretat

Es va incrementant la participació de les entitats i
l’assistència de visitants
Debat de la programació general de la Festa en el Consell
de Cultura.
Es va treballant per anticipar la coordinació i tancament de
programació de la Festa.
S’han implementat mesures previstes pel PEM

3.3.3 Costos

Festa Major

•

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

6.912,35 €

6.068,79 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

12.981,14 €

.

Cultura. Memòria 2018
17

3.4 MEMÒRIA HISTÒRICA
3.4.1

Descripció

La Regidoria de Cultura treballa fermament en la reparació i reconeixement de
les víctimes de la guerra civil i del franquisme. En aquest sentit, organitza
diferents activitats dins la Memòria històrica (Memòria i Justícia, que és com
s’anomenen els cicles).
A banda de la restitució de la memòria històrica i l’homenatge a les víctimes,
l’Ajuntament també ha anat gestionant l’eliminació dels elements, encara
presents al municipi, que recorden el franquisme.
L’any 2018 hi va haver un acte específic i un cicle:
El mes de gener, el Projecte Stolpersteine: memorial de record a les víctimes
olesanes dels camps de concentració nazis amb la col·locació de plaques a la
Plaça Fèlix Figueras i Aragay i posterior concert “Músiques de l’Holocaust”.
El mes d’octubre, commemorant el Dia Nacional de les víctimes de la Guerra
Civil i de la repressió de la dictadura franquista, va haver un cicle dedicat a la
lluita antifranquista i el moviment obrer, amb un concert, una obra de teatre i
una conferència.
Paral·lelament, per tot Sants es fa l’ofrena floral a la làpida que recorda les 33
víctimes olesanes de la guerra civil.

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Restituir la memòria històrica i
homenatge a les víctimes de la
guerra civil i la repressió franquista

• Mantenir l’organització d’activitats de restitució de la
memòria històrica
• Continuar eliminant elements franquistes del
municipi
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

26/01/2018
18/10/2018
19/10/2018
21/10/2018

Projecte Stolpersteine + Concert “Músiques de l’Holocaust”
Concert “Cuidem-nos” amb Ovidi4
Conferència “Moviment obrer, repressió i lluita antifranquista”
Teatre “Assaig T4” amb Cia. Tràfec Teatre

Destinataris
Les activitats van destinades a un públic de totes les edats seguint l’objectiu de
la memòria històrica de garantir l’accés de la ciutadania que ho desitgi.
3.4.2 Resultats
Participants
Activitat

*Assistents (dades aproximades)

Projecte Stolpersteine i concert
Unes 100 persones
Concert Ovidi4
Unes 100 persones
Conferència
Unes 70 persones
Teatre “Assaig T4”
Entre 100 i 150 persones
* El nombre de participants que es detallen s’han estimat en funció dels moments de
màxima afluència de públic per cada activitat.

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Millorar la coordinació prèvia
de les activitats

S’ha de continuar insistint en la coordinació prèvia de les
activitats

3.4.3 Costos

Memòria històrica

•

.

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

5.328,35 €

5.594,98 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

10.923,33 €

3.5 ALTRES ACTIVITATS CULTURALS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA
3.5.1

Descripció

Al llarg de l’any 2018 el departament de Cultura ha organitzat diferents actes,
tant en espais oberts com en espais tancats, de manera preferent a la Casa de
Cultura, relacionats amb la cultura, les tradicions, el patrimoni i les arts.
Per primer any, l’activitat de Liceu a la fresca amb la retransmissió en directe
d’una òpera des del Gran Teatre del Liceu s’ha realitzat a l’aire lliure (les
edicions anteriors s’havia fet a l’Auditori de la Casa de Cultura). L’acceptació ha
estat molt positiva.
El departament ha organitzat dues exposicions vinculades a la cultura i les
tradicions amb la col·laboració d’entitats del municipi: Festa i Cultura popular a
Olesa de Montserrat i SubOlesa. El futur que mai va ser. Aquesta darrera,
també amb activitats durant tot un dia tant al Pati de la Casa de Cultura com al
mateix edifici municipal en col·laboració amb el departament de Turisme.
Amb aquesta darrera regidoria també es treballa amb d’altres activitats com les
visites guiades per donar a conèixer el patrimoni del municipi.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar les tradicions culturals
catalanes i olesanes

• Organitzar activitats diverses en l’àmbit lúdic, festiu
i cultural de les celebracions.
• Programar activitats culturals relacionades amb
les tradicions.

Promoure i enfortir les tradicions i
festes que integren el cicle festiu
local

• Recuperar i mantenir la tradició autòctona de les
celebracions tradicionals, a més de noves
interpretacions culturals .

Fomentar la cultura al carrer i a
l’espai públic

• Treballar en col·laboració i en xarxa amb les
entitats i Departaments de l’Ajuntament per omplir
l’espai públic de cultura i celebracions al voltant de
les tradicions i de la cultura en general.
• Programar actes adreçats a diferents col·lectius
(infants, joves, adults, gent gran) de promoció de la
cultura i de les arts

Cultura. Memòria 2018
21

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

2018
24/3/2018
22/04/2018

De l’1 al 10 de juny de
2018

ADHESIÓ A L’ANY FABRA AMB ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ AMB
LA BIBLIOTECA I EL SERVEI LOCAL DE CATALÀ
VISITA GUIADA “CONEIX EL NUCLI ANTIC”
Departaments de Cultura i Turisme
BALLADA DE SARDANES DE SANT JORDI AMB LA COBLA VILA
D’OLESA
En col·laboració amb ACF Olesa Sardanista
EXPOSICIÓ FESTA I CULTURA POPULAR A OLESA DE MONTSERRAT

8/6/2018

DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Presentació dels fons documentals i elements patrimonials

10/6/2018

PORTES OBERTES AL PORTAL DE SANTA OLIVA

16/6/2018
De l’11 al 14
d’octubre de
2018
Del 16 de novembre
al 9 de desembre
de 2018

LICEU A LA FRESCA
Retransmissió en directa de l’òpera Manon Lescaut de G. Puccini
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2018
Visita l'Arxiu històric municipal
EXPOSICIÓ SUBOLESA. EL FUTUR QUE MAI VA SER
El 17/11/18 Jornada de SubOlesa coorganitzada entre els departaments de
Cultura i Turisme

Destinataris
Activitat adreçada a tots els públics: familiar, jove, adults i gent gran.
3.5.2 Resultats
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Increment de participació

Increment de participació i implicació d’entitats
culturals en diferents actes
Increment
de
la
transversalitat
entre
Departaments en l’organització dels diferents
actes

Transversalitat

3.5.3

Costos

ACTIVITATS
CULTURALS
DE
PRODUCCIÓ PRÒPIA

Capítol I
6.901,94 €

Capítol II
9.143,48 €

Capítol IV
00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII
00,00 €

Total
16.045,42 €

3.6 ALTRES ACTES CULTURALS DE MUNICIPI
3.6.1 Descripció
L’activitat cultural generada per les entitats és molt rica al municipi i és present
en, gairebé, tots els mesos de l’any. Organitzades per aquestes, la regidoria hi
col·labora, amb especial dedicació, per la seva magnitud, complexitat o per
interès municipal.
Amb el seu suport, el departament de Cultura ajuda a promoure i fer-ne difusió
dels principals esdeveniments del municipi, a fi i efecte, de donar a conèixer la
gran riquesa cultural i tradicional olesana.
La regidoria potencia la difusió de les activitats de més ressò a l’exterior com
són La Passió, els Misteris i els Miquelets anunciant-ho a la pàgina de
festacatalunya.cat.
A banda d’aquestes activitats destacades, les diferents entitats culturals en
realitzen d’altres, donant una àmplia cobertura d’activitat cultural i artística a la
població. Totes les activitats han estat tractades d’acord als procediments
interns per a ser autoritzades.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar, recuperar i divulgar les
tradicions
històrico-culturals
i
festives del municipi.

• Assessorar
les
entitats
per
al
correcte
desenvolupament dels actes.
• Articular els diferents serveis que hi han
d’intervenir.
• Promoure el treball en xarxa i col·laboració amb les
entitats organitzadores
• Facilitar espais on les entitats poden desenvolupar
les seves activitats
• Difusió de les activitats rellevants del municipi
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Del 16 de desembre de
2017 al 7 de gener de
2018
3 i 4 de febrer 2018
Març, abril i maig 2018
Del 17 al 30 de març
2018
8/6/2018
Dilluns del mes de juliol
2018
Del 6 al 9 de setembre 2018

Setembre,
octubre
novembre 2018

i

DIORAMES I PESSEBRES
Ruta de Pessebres
FESTA DE SANT ANTONI ABAT: TRADICIONALS TRES TOMBS
Recuperació de la tradicional festa per l’Assoc. Tonis d’Olesa
REPRESENTACIONS DE LA PASSIÓ
MISTERIS
Ruta dels Misteris d’Olesa, viacrucis,...
PRESENTACIÓ DE LA MULASSA D’OLESA
Arrel Acció Cultural
SARDANES FRESQUES PER A LES NITS D’ESTIU
Organitzades per ACF Olesa Sardanista
MIQUELETS:
Actes al carrer de la Festa dels Miquelets: mercat barroc, recreacions,
jocs infantils, sopar, concert, memorial,...
CONCURS DE TEATRE AMATEUR VILA D’OLESA
Organitzat per UEC Olesa

Destinataris
Entitats i associacions culturals que realitzen actes de caire cultural i de
recuperació de les tradicions i del patrimoni olesà.
3.6.2 Resultats
Participants
L’assistència i participació als actes es va incrementant notablement, sobretot,
entre aquells de caire més festiu.
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Increment
de
les
activitats
Millora en la ubicació de
les activitats en els
espais públics
Millores
en
la
coordinació
i
organització de l’activitat

Algunes de les activitats s’han anat incrementant i d’altres ja s’han
consolidat dins el l’àmbit cultural del municipi
S’han diversificat els espais oberts d’oferta cultural

Articulació més fluida de tots els serveis necessaris per al
desenvolupaments dels actes

3.6.3 Costos
Altres
activitats
culturals de municipi

Capítol I
6.118,50 €

Capítol II
00,00 €

Capítol IV
00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII
00,00 €

Total
6.118,50 €
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3.7 AGENDA CULTURAL TRIMESTRAL
3.7.1 Descripció
Agenda que recull la programació cultural del municipi, tant aquelles activitats
realitzades per l’Ajuntament com per part de les entitats i associacions
olesanes.
Surt trimestralment i es divideix en 4 estacions: l’agenda d’Hivern (de desembre
a febrer); la de Primavera (de març a maig); la d’Estiu (de juny a agost); i la de
tardor (de setembre a novembre).
S’imprimeixen un total de 10.500 exemplars de cada agenda que es
distribueixen a totes les llars i espais destacats de la població
La programació de Festa Major queda recollida en un programa que s’edita a
banda.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Impulsar i fomentar la difusió de
l’activitat de municipi

• Recollir tota la programació que es duu a terme al
municipi per tal de potenciar-ne la difusió i la
comunicació entre la ciutadania i les mateixes entitats
• Promocionar la vila amb la difusió de les seves
activitats (recollint tots els àmbits)
• Detectar les diferents activitats dirigides a un mateix
públic per intentar diversificar les possibles
coincidències

Ampliar el coneixement de la cultura
olesana i incrementar el públic i la
participació ciutadana

• Increment de la presència de públic en la programació
de la vila i incrementar de participació ciutadana en
activitats i propostes

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Desembre-gener-febrer
Març-abril-maig
Juny-juliol-agost
Setembre-octubre-novembre

Agenda Cultural d’Hivern
Agenda Cultural de Primavera
Agenda Cultural d’estiu
Agenda Cultural de Tardor
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Destinataris
Tota la població i possibles visitants de fora del municipi.
3.7.2

Resultats

S’editen un total de 10.500 exemplars que es reparteixen directament a les
cases de tots els veïns del municipi i de les urbanitzacions.
L’agenda es publica també a la pàgina web i, setmanalment, es fa un correu
específic de les activitats setmanals a totes les entitats olesanes des de la
Regidoria de Participació Ciutadana.
Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Nombre d’exemplars

Es manté el nombre d’exemplars per donar resposta a una major
demanda ciutadana de la publicació (urbanitzacions i visitants)
Hi ha una resposta molt bona, les entitats fan un gran esforç per
enviar anticipadament la programació i valoren positivament la
publicació respecte a la promoció de les seves activitats i increment
de públic

Resposta de les entitats a l’hora
d’enviar la informació

3.7.3

Costos

Agenda Cultural

•

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

5.372,70 €

6.912,20 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

Total
12.284,90 €

3.8 TALLERS D’ART I CULTURA
3.8.1 Descripció
Al llarg de l’any 2018 s’han continuat fent els mateixos dos tallers que l’any
anterior: Taller de restauració de Mobles i Taller de música tradicional.
Enguany, s’ha ofert la 5a edició del taller de restauració de mobiliari històric de
març a desembre de 2018. Subvencionat per la Regidoria, s’han fet un total de
26 sessions al llarg de l’any. La finalitat del taller es transmetre els
coneixements de l’ofici restaurant peces de patrimoni municipal que es troben
en mal estat.
L’any 2018 s’han fet 8 cadires; portes; un banc; una vitrina i la primera part
d’una premsa.
El taller es realitza a les dependències de l’Escola d’Arts i Oficis i va a càrrec
d’una professora especialitzada en aquest àmbit.
Quant el taller de música tradicional, estava previst i s’havia difós per tal de
portar-lo a terme durant el mes de novembre però per malaltia de la professora
de l’Escola de Música, es va haver d’ajornar per al 2019. La finalitat de
l’activitat és promoure i mantenir les tradicions culturals en l’àmbit de la música
i la cançó tradicional. Es vol també fomentar el treball transversal amb
professors i alumnes de l’Escola de Música.
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Mostrar i ensenyar l’ofici de
restaurador/a de mobles

Restaurar peces del patrimoni
municipal que es troben en mal estat

Objectius Específics
• Aplicació de tècniques relacionades amb la
restauració que no suposen gran despeses
• Preparar als participants perquè puguin restaurar
peces de manera autònoma
• Recuperar peces que es troben el mal estat de
conservació
• Mostrar al conjunt d ela ciutadania aquestes peces
• Valoritzar el patrimoni artístic
• Inventariar les peces restaurades i fer un catàleg

Cultura. Memòria 2018
29

Promoure i mantenir les tradicions
culturals en l’àmbit de la música i la
cançó tradicional
Difondre la cultura popular i
tradicional catalana
Treballar de forma transversal amb
l’Escola de Música d’Olesa

• Ampliar la oferta d’activitats de cultura popular dins el
calendari festiu anual d’Olesa de Montserrat
• Potenciar la vessant de recuperació de la música
tradicional.
• Ampliar la oferta d’activitats de formació en música
tradicional.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

Març – juny /
octubre - desembre

Restauració de diferents
mobles del patrimoni moble
municipal i altres peces
d’art

A partir de l’aprenentatge de diferents
tècniques s’implementa en objectes concrets

Destinataris
Els beneficiaris potencials del programa són el conjunt de la ciutadania.
3.8.2 Resultats
Participants
Total inscrits
Taller restauració de mobles
Taller de música tradicional

15 de mitjana en cada etapa
---

Avaluació
Increment del nombre d’inscrits
Millores en temes de difusió

Es van incrementant el nombre d’inscrits i participants al
taller de restauració. Gran acollida.
Continuar implementant una major difusió dels tallers,
sobretot, el de música tradicional.

3.8.3 Costos
Tallers de restauració
de mobles i de música
tradicional

Capítol I
3.720,67 €

Capítol II
2.707,20 €

Capítol
IV
0,00 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total
6.427,87 €

3.9
3.9.1

SUBVENCIONS A LES ENTITATS
Descripció

Convocatòria d’una línia de subvencions específiques per a entitats culturals
emmarcada dins la convocatòria de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Ajuntament per a l’any 2018:
Annex III: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A ENTITATS CULTURALS I
PERSONES FÍSIQUES PER AL FINANÇAMENT D’ACTIVITATS CULTURALS.
Dotació de la convocatòria per la línia de Cultura:
51

334

48950

CULTURA - PC - ALTRES TRANSFERÈNCIES

52.000,00 €

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics
•

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

•

Promoure la participació de les entitats
culturals i/o de foment de les tradicions en les
diverses activitats municipals.
Donar suport a les activitats de les entitats
culturals i/o de foment de les tradicions, 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 de Montserrat.

Activitats desenvolupades
Data
Gener-Febrer 2018

28 de febrer de 2018

Març – maig 2018

23 de maig de 2018

Activitat
Preparació de les bases específiques
conjuntament a altres departaments per
a la seva aprovació
Aprovació de les Bases i de la
Convocatòria
Valoració dels projectes presentats,
requeriments, convocatòria de la mesa i
aprovació
de
les
subvencions
atorgades

Metodologia
Gestió administrativa
tècnica

i

JGL

Gestió administrativa
tècnica

i

Reunió Comissió Avaluadora
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De novembre a
desembre de 2018
Fins 31 gener 2019

Febrer-desembre

Valoració de part de les justificacions
presentades, requeriments i aprovació
del pagament del 25% restant
Termini per presentar justificacions.
Manca algunes per revisar
Gestió de les subvencions directes

Gestió administrativa
tècnica

i

A partir de les sol·licituds
fetes per les diferents
entitats.

Destinataris
Entitats i associacions culturals i persones físiques per a la realització de
projectes culturals: Convocatòria entitats culturals.
3.9.2

Resultats

Participants
Entitat

Projecte

ASSOCIACIÓ MAJORETTES I TWIRLING
D’OLESA
ACF. OLESA SARDANISTA

Majoretes, Actitat!

FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I
OFICIS
ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE
L’ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL “LA
XARXA”
ASSOCIACIÓ DE GEGANTS I GRALLERS I
NANS
ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLESA DE
MONTSERRAT
ASSOCIACIÓ EL CASAL CULTURAL D’OLESA

Sardanes 2018
Apropem-nos a l’Art

Activitats culturals 2018

Festes de Sant Antoni Abat

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
D’OLESA (UEC)

34è Concurs de Teatre Premi Vila
d’Olesa

ASSOCIACIÓ LA PASSIÓ

Representacions de la Passió
d’Olesa ( i altres activitats culturals)
Divulgació de la cultura humanística
de caire transversal a Olesa de
Montserrat
Activitat anual per donar a conèixer
la cultura del foc aneu de Catalunya
D’ahir, d’avui – Havanera, jota i
rumba
Celebració del l0è aniversari de la
inauguració de l’orgue

AMICS DE L’ORGUE I DE LES ARTS D’OLESA
DE MONTSERRAT

56

1.500.00 €
6.450,79 €
2.500,00 €

4.000,00 €
39 Trobada Gegants Olesa de
Montserrat
L’aigua i els pessebres

TONIS OLESA DE MONTSERRAT

ESBART OLESÀ

60

58

Misteris Olesa 2018

COLLA DE DIABLES CUSTUS IGNIS

40

Import atorgat

Programació Xarxa 2018

ASSOCIACIÓ COL·LECTIU MISTERIS D’OLESA
DE MONTSERRAT
FUNDACIÓ PRIVADA PASSIONARIUM

ASSOCIACIÓ OLESA ATENEU

Punts

Centre d’Estudis Passionarium

52
58
64
62
46
48
66
68

2.500,00 €
1.900,00 €
4.000,00 €
2.900,00 €
900,00 €
3.000,00 €
4.500,00 €
7.310,89 €

56
1.265,00 €

46
58
52

1.200,00 €
2.500,00 €
3.073,32 €

ASSOCIACIÓ DIABLOTS D’OLESA

Diablots més que mai!

56

TOTAL

2.500,00 €

52.000,00€

Valoració dels projectes: Els projectes s’han desenvolupat correctament i els que,
fins ara, s’han justificat ha estat d’acord a les bases específiques. En cas de
deficiències en la justificació s’ha procedit segons el previst en el punt 20 de les bases
generals de la convocatòria. Tots ells són projectes d’entitats amb les que es treballa
de forma continuada i sovint en col·laboració al llarg de l’any. No sempre a més punts
més import, atès que algunes entitats tot i tenir major puntuació, han assolit el màxim
sol·licitat.
La Regidoria de Cultura també preveu subvencions directes per a activitats puntuals:

Entitat

Import atorgat
21.000,00 €
7.000,00 €

LA PASSIÓ D'OLESA
UEC OLESA DE MONTSERRAT

6.500,00 €
7.500,00 €

ASSOC. PROMOCIÓ ESPECTACLE INFANTIL
ASSOC LA FESTA DELS MIQUELETS
LA XARXA – 30 ANYS

2.000,00 €
554,55 €

ASSOC. DE GEGANTS I NANS D’OLESA (2017)

44.554,55 €

TOTAL

3.9.3

Subvencions
Cultura

Costos
Capítol I
4.993,00€

Capítol
II

Capítol IV

0,00 €

96.554,55 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII

Total

00,00 €

101.547,55 €
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3.10 PREMI DE RECERCA VILA D’OLESA
3.10.1 Descripció
La Regidoria de Cultura convoca els Premis de Recerca Vila d’Olesa, que
enguany ha arribat a la 34a edició, per tal de reconèixer els treballs de recerca
en qualsevol àrea de coneixement amb un contingut vinculat a Olesa o al seu
entorn. Els premis tenen el suport de l’empresa Kao Corporation amb la que se
signa un conveni.
Els ajuts a nivell general tenen dues modalitats: Ciència Oberta (relacionada
amb un tema olesà o bé d’interès municipal) i Impulsa (en qualsevol àmbit de a
ciència no circumscrita amb temàtiques d’interès específicament olesà). També
es premia els treballs de recerca de batxillerat i projecte de cicle formatiu de
grau mitjà i superior amb el Batec Jove. En aquests darrers treballs, amb el
nom “Palestra /Batec Jove de Treballs de recerca i projectes”, s’ha fet una
exposició pública a l’Auditori de la Casa de Cultura, l’11 d’abril, amb el suport
de la Regidoria d’Educació i l’entitat Olesa Ateneu. Els treballs han estat
exposats al públic del 9 al 15 d’abril al mateix espai municipal.
El jurat, en tots els premis, està format per persones especialistes en els àmbits
que es recullen a les bases.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Impulsar i fomentar els treballs
de recerca en l’àmbit olesà

• Reconèixer els treballs de recerca en qualsevol
àmbit del coneixement vinculats a Olesa o al seu
entorn.
• Potenciar i incentivar la recerca científica.
• Valorar la necessitat d’un retorn social a benefici
del municipi.

Impulsar i fomentar els treballs
dels alumnes de batxillerat i de
cicle formatiu de grau mitjà i
superior del municipi

• Reconèixer i premiar els treballs dels alumnes
d’Olesa i fomentar el seu interès en la realització
de treballs d’investigació.
• Potenciar la recerca fora de l’àmbit universitari
• Reconèixer els mèrits de docents i escoles.
• Incentivar els centres en la promoció de la
investigació entre els seus alumnes

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

6 de març de 2018
4 d’abril de 2018
11 d’abril de 2018
Del 9 al 15 d’abril de 2018
8 de juny de 2018

Aprovació de les bases i de la convocatòria
Termini de presentació de treballs
Exposició publica dels treballs Batec Jove
Exposició dels treballs
Lliurament dels Premis

Destinataris
Els Premis estan destinats, a nivell general, al conjunt de la ciutadania que
treballen la recerca d’estudis vinculats al municipi o al seu entorn. El Batec
Jove està destinat als alumnes de batxillerat i de cicles formatius mitjà i
superior del municipi.
3.10.2

Resultats

Malauradament, no s’ha presentat cap treball al Premi de Recerca Ciència
Oberta i Impulsa. D’altra banda, el premi Batec Jove ha tingut un total de 16
treballs presentats.
.
Avaluació
Resultats obtinguts

Indicadors
Fomentar la presentació
treballs en l’àmbit general

de

Impulsar
i
incentivar
la
presentació de treballs dels
alumnes de centres olesans

3.10.3

Costos

Premis de Recerca

•

Cercar fórmules per tal de fomentar la presentació de treballs de
caire general per dotar d’estudis en qualsevol àmbit de coneixement
vinculats o amb interès municipal
Hi ha hagut un increment de treballs presentats i de bona qualitat.
Continuar treballant per fomentar l’esforç i treball dels alumnes de
centres del municipi

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

3.250,36 €

00,00 €

800,00 € *

00,00 €

00,00 €

Total
4.050,36 €

El premi està dotat en 3.800,00 € en les tres categories. Al no presentar-se treball en dues de les
categories, només s’ha atorgat una de sola.
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3.11 CESSIÓ D’ESPAIS
3.11.1 Descripció
La Regidoria gestiona l’equipament de la Casa de Cultura amb la cessió
d’espais per tal de fer-hi actes diversos, conferències, concerts, teatre i
exposicions.
En l’edifici conviuen diferents departaments: Cultura i Festes; Coordinació
sociocultural; Participació Ciutadana; Escola de Música; Servei de Català;
Olesa Ràdio i TIC.
Tot i això, qualsevol cessió de sala es gestiona des del Departament de
Cultura, tant a les peticions externes com a les internes de l’Ajuntament.
L’equipament està obert tots els dies de l’any (tret del 25 de desembre i l’1 de
gener). El mes d’agost, no hi ha atenció al públic però sí que es treballa dins els
departaments.
L’Auditori, amb capacitat per a 133 persones, és cada vegada més sol·licitat
per fer-hi actes. Les sales d’exposicions també tenen molt bona acceptació i es
treballa a un any vista en la cessió de les dues.
Al costat dels despatxos de Cultura hi ha la sala polivalent que connecta la
Casa de Cultura amb la Biblioteca. Aquesta també es cedeix per diferents
activitats: clubs de lectura; tallers i assajos de música; hores del conte;
reunions, etc.
Cal destacar les aules d’estudi que es programen durant dos èpoques de l’any:
maig i juny, i al setembre. Aquestes, juntament amb la Biblioteca Santa Oliva,
es fan a la sala polivalent (sala 3).
Conserges
A banda dels treballadors dels diferents departaments, l’equipament compta
amb dos conserges a temps complert, de dilluns a divendres; i un altre, els
caps de setmana i festius (també per fer-ne substitucions dels possibles
permisos dels altres dos conserges). Aquest darrer, només està contractat a un
% de la jornada.

Cultura. Memòria 2018
37

Aquests realitzen diferents tasques com manteniment; control accés; atenció a
les persones que accedeixen; control del servei públic d’internet; ajudar en el
muntatge de les exposicions; i el suport tècnic als actes que es fan a l’Auditori.
També s’encarreguen del control de la cessió de claus del material que se
cedeix a les entitats.

Objectius generals i específics
Objectius Generals
Impulsar l’activitat del municipi

Donar a conèixer les diferents
disciplines i treballs de les
entitats i particulars que hi
exposen

Objectius Específics
• Amb les activitats i les exposicions, la Casa de
Cultura esdevé un dels punts destacats del
municipi quant activitat variada es refereix.
• Les sales se cedeixen tant a entitats i
associacions com centres o persones
particulars (amb pagament d’una petita taxa)
• A l’Auditori es realitza música; conferències;
projeccions de documentals; presentacions de
llibres; concerts; teatre, etc

Activitats desenvolupades
Calendari
Fins al 7 de gener de 2018
11 març de 2018
11 març de 2018
Del 2 a l’11 de març de 2018
Del 16 de març al 2 d’abril de 2018
Del 17 de març al 2 d’abril de 2018
Del 6 al 23 d’abril de 2018
Del 6 al 23 d’abril de 2018
Del 9 al 15 d’abril de 2018
Del 27 d’abril al 6 de maig de 2018
Del 27 d’abril al 6 de maig de 2018

Activitat
DIORAMES I PESSEBRES
ELS TRES TOMBS A OLESA DE MONTSERRAT
Assoc. Tonis d’Olesa
UN TEMPS, UNS COLORS
Speedy John (F. Trujillano – particular)
DOBLEMENT SILENCIADES
Departament d’Igualtat
DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?
Departament de Promoció Econòmica
ELS ORÍGENS DELS MISTERIS D’OLESA
Assoc. Col·lectiu Misteris d’Olesa
EDUCAR LA MIRADA A PARTIR DE L’OBRA DE.. JOAN
HERNÁNDEZ PIJUAN
Escola d’Arts i Oficis
DIA INTERNACIONAL DE L’ART
Olesa Ateneu
TREBALLS DE RECERCA
Departaments d’Ensenyament i Cultura / Olesa Ateneu
QUIN TEMPS TENIM?
Departament d’Igualtat
ARTS DE BARRI: EXPRESSIONS

De l’11 al 20 de maig de 2018
De l’11 al 27 de maig de 2018
Del 25 de maig al 10 de juny de 2018
De l’1 al 10 de juny de 2018
Del 15 de juny a l’1 de juliol de 2018

Del 20 de juny al 8 de juliol de 2019

Del 13 al 29 de juliol de 2019

Del 7 al 23 de setembre de 2019
De l’11 al 28 d’octubre de 2019
Del 9 de novembre al 10 de desembre
de 2018
Del 28 de novembre al 9 de desembre
de 2019
Del 15 de desembre de 2018 al 20 de
gener de 2019

AV La Rambla-Eixample
PINTURA I TREBALLS ARTÍSTICS
Assoc. Dones i Progrés
FOTOGRAFIES I DIBUIXOS
Escola d’Arts i Oficis
TREBALLS DE BATXILLERAT ARTÍSTIC
Escola Daina Isard
FESTA I CULTURA POPULAR A OLESA DE MONTSERRAT
Departament de Cultura
CARTELLS DE LA FESTA MAJOR
Departament de Festes
48è CONCURS DE PINTURA LOCAL I 44 è CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA
Escola d’Arts i Oficis
NAMÍBIA, CRUÏLLA DE CULTURES I DESERTS
Càrites Parroquial
BARCELONA 1714. JACQUES RIGAUD: CRÒNICA DE
TINTA I PÒLVORA
Assoc. Cultural La Festa dels Miquelets
27a EXPOSICIÓ “PINTORS D’OLESA”
Escola d’Arts i Oficis
SUBOLESA, EL FUTUR QUE MAI VA SER
Departament de Cultura
POMPEU FABRA: UNA LLENGUA COMPLETA
Servei de Català
DIORAMES I PESSEBRES
Assoc. Pessebristes d’Olesa

Destinataris
Totes les cessions estan obertes a qualsevol activitat i disciplina que es pugui
realitzar, tant per entitats com per particulars.
3.11.2

Resultats

Durant tot l’any (excepte el mes d’agost) tant les sales com l’Auditori han tingut
una continuada activitat. Cada vegada, és més evident la coincidència de dues
exposicions al mateix període (sala 1 i sala 2).
Avaluació
Resultats obtinguts

Indicadors
Increment
d’exposicions
Increment

del

nombre

del

nombre

S’ha anat incrementant el nombre de peticions, fet que genera que hi
hagi reserva
Les peticions de cessió d’ús de l’Auditori van augmentant
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d’activitats a l’Auditori

3.11.3

Costos

Agenda Cultural

•

.

considerablement

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

5.779,44 €

00,00 €

00,00 €

1.962,32 €

00,00 €

Total
7.741,76€

4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instàncies, trucades, visites
Les instàncies rebudes al servei són sobretot relacionades amb les
autoritzacions d’activitats i les sol·licituds de material de les entitats i
associacions culturals i les convocatòries de subvencions. En tots els casos es
fa la derivació i gestió de les mateixes segons el protocol establert o la seva
gestió corresponent en funció del tipus de tràmit.
També es reben i gestionen totes les instàncies amb peticions d’espais de la
Casa de Cultura, segons el protocol intern establert.
També, d’altres tipus d’instàncies relacionades amb l’activitat del Departament.

Registre d’Entrades Cultura
Departa
ment

Cultura

N.
Instà
ncies

303

Tipologia

Accepta
des

Redire
cciona
des

Entitat

Ciutadà

Empres
es

Ajuntaments e
Institucions

TOTALs
Acceptades/red
ireccionades

Activitats entitats

37

Altres

15

Cessió espais
municipals
Convenis

85

43

4

3

Material per
activitats
Premis

16

Pressupost

7

7

Queixes

0

0

Subvencions a
altres institucions
Subvencions a
entitats

9

TOTALS

37
15

303

2

35

1

85
4
16

10

120

5

10

10

9
120
166

9
120

60

3

33

303
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Registre de sortides Cultura:
Departa
ment

N.
Instà
ncies

Tipologia
Activitats entitats

37

Altres

15
43

Cessió de sales
municipals
Convenis

Cultura

Entitat

Material per activitats

Subvencions a entitats

Empreses

5

2

35

15
85

9

4
16
10
0
120
9

44

296

1
10

0
120

Subvencions altres
institucions

TOTALS

234

TOTALS enviades

37

3
16

Premis
Queixes

Ciutadà

Ajuntaments o
Institucions

15

3

S’ha donat curs a totes les instàncies rebudes. La resposta ha estat favorable i
s’ha donat curs a les peticions en tots els casos. S’han produït ajustaments en
les peticions de material de les entitats en funció de l’estoc disponible i de la
coincidència amb altres activitats i s’han plantejat alternatives viables en casos
que sorgís algun tipus d’impediment. En casos de peticions de sales en dies i
horaris ja ocupats, s’han ofert altres dates i alternatives.
Les trucades es reben directament al Departament. Es fa atenció telefònica en
l’àmbit tècnic i administratiu.

Trucades rebudes
Trucades realitzades
Trucades internes

Promig setmanal aproximat
60/ setmanals aprox.
40/setmanals aprox.
75/setmanals aprox.
En funció de la proximitat d’activitats i
festes, agenda, consells, subvencions,
Festes
importants,
sessions
participatives,...

La gestió de visites concertades es fa directament des del Departament. Es
concerten les visites i reunions amb entitats i particular que faci falta
relacionades amb l’activitat del Departament o els temes que l’afectin.
Durant els períodes de subvencions es reforça l’atenció personalitzada a les
entitats per assessorar-los i ajudar-los en els dubtes que puguin tenir.
S’han atès el 100% de les instàncies, trucades i visites rebudes.

4.2 Expedients i tràmits realitzats
S’han obert un total de 101 expedients administratius.
Aquests estan relacionats amb l’aprovació de convenis amb entitats,
atorgament de premis, convenis de pràctiques, concessió i rebuda de
subvencions i la contractació d’espectacles.
Tipologies

N. per
tipologogia

ALTRES

11

AUTORITZACIÓ ACTIVITATS VIA PÚBLICA I CESSIÓ DE
MATERIAL
CESSIÓ ESPAIS MUNICIPALS

22

CONCURSOS I PREMIS

1

CONTRACTES/ CONVENIS PRIVAT

3

SUBVENCIONS ALTRES INSTITUCIONS

2

SUBVENCIONS DIRECTES ENTITATS

6

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

18

TOTAL

38

101
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Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

Diputació de Barcelona – Àrea de Cultura,
Educació i Esports

Econòmica

IMPORT
3.501,00 €
3.501,00 €

Total Subvencions Rebudes
Activitat

IMPORT

Premi Recerca Vila d'Olesa 2018

5.000,00
5.000,00

Total ingressos per activitats
Despeses

Org.

Pro.

Eco.

Org.

Pro.

Eco.

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

CULTURA CAPÍTOL II
Descripció
CULTURA CAPÍTOL II
Descripció

334 20900 CULTURA-PC- CÀNONS.
334 22000 CULTURA-PC-ORDINARI NO INVENTARIABLE.
334 22104 CULTURA-PC-VESTUARI
CULTURA-PC-ATENCIONS PROTOC. I
334 22601 REPRESENT.
334 22602 CULTURA-PC-PUBLICITAT I PROPAGANDA
334 22603 CULTURA-PC-PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.
334 22606 CULTURA-PC-REUNIONS I CONFERÈNCIES
334 22609 CULTURA-PC-ACTIVITATS CULTURALS
334 22699 CULTURA-PC-DESPESES DIVERSES
CULTURA-PC-TREBALLS REALITZATS PER
334 22706 ALTRES EMPRESES
334 23020 CULTURA-PC-DIETES
334 23120 CULTURA-PC-LOCOMOCIONS
TOTAL CAPÍTOL II

Crèdits
inicials
Crèdits
inicials

Crèdits totals
consignats
Crèdits totals
consignats

Obligacions
reconegudes
Obligacions
reconegudes

0,00
100,00
900,00

0,00
100,00
900,00

0,00
0,00
0,00

2.600,00
13.000,00
20,00
4.000,00
31.100,00
5.252,70

2.600,00
13.000,00
20,00
4.000,00
31.100,00
7.822,90

511,39
8.966,86
293,40
2.707,20
22.820,50
6.703,83

100,00
200,00
200,00
57.472,70

100,00
200,00
200,00
60.042,90

0,00
0,00
109,60
42.112,78
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Org.

Pro.

CULTURA – CAPÍTOL IV
Descripció

Eco.

51

334

48000

51

334

48100

51
51

334
334

48900
48901

51

334

48902

51
51
51

334
334
334

48903
48950
48951

51

334

48952

51

334

48953

51

334

48954

51

334

48955

51

334

48956

•

Crèdits
inicials

CULTURA-PC- DESP. FINANCERES
ASSOC. AMICS DE L'ORGUE I DE LE
CULTURA-PC-PREMIS, BEQ. I PENS.
D'ESTUD. I INVEST.
CULTURA-PC-ASSOC. PROMOCIÓ
ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL
CULTURA-PC-CONVENI MIQUELETS
CULTURA-PC- CONVENI OLESA
SARDANISTA
CULTURA-PC- ASSOC. DE GEGANTS,
NANS I GRALLERS
CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES
CULTURA-PC-CONVENIS AMB ENTITATS
CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ
D'OLESA
CULTURA-PC-CONVENI AMB LA UEC
D'OLESA
CULTURA-PC-CONVENI AMB CASAL
D'OLESA- PARROQUIA STA. MARIA
CULTURA-PC-CONVENI AMB LA PASSIÓ,
PROGRAMACIÓ
CULTURA-PC-CONVENI AMB XARXA.
30È.ANIVERSARI
TOTAL CAPÍTOL IV

Crèdits totals
consignats

Obligacions
reconegudes

10,00

10,00

0,00

5.000,00

5.000,00

800,00

6.500,00
8.000.00

6.500,00
7.500,00

4.875,00
5.625,00

0,00

0,00

0,00

0,00
52.000,00
3.000,00

554,55
52.375,00
0,00

554,55
43.166,24
0,00

21.000,00

21.000,00

15.750,00

7.000,00

7.000,00

5.250,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

104.530,00

101.959,55

78.020,79

Cal tenir en compte que el 25% de les subvencions atorgades, es pagarà una vegada revisada la
justificació i per tant, en la majoria de casos) ja en l’any 2019, tot i esperant la incorporació dels
romanents.

Org.

Pro.

51R03 3322
51R03 9209

Eco.

CULTURA – CAPÍTOL VI
Descripció

62500
62500

CULTURA - MOBILIARI I ESTRIS
CULTURA- MOBILIARI I ESTRIS

Crèdits
inicials

TOTAL CAPÍTOL VI

Crèdits totals
consignats

Obligacions
reconegudes

2.000,00
8.000,00

2.000,00
8.000,00

1.961,29
7.901,57

10.000,00

10.000,00

9.862,86

Resum de despeses de Cultura per capítols:
Capítol I

Capítol II

61.232,78 €

42.389,12 €

Capítol IV

97.354,55 €

Capítol VI

1.962,32 €

Capítol VII Total

0,00 €

202.938,77 €

