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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
Pendent d’aprovació 
 
Data:  2 de desembre de 2015 
Lloc:  Sala de Reunions d’Educació - Ctra. de Vic, 16 bx. - 
Assistents : 
 

- Agustí Perramon – AVV Escodines 
- Àngel Fernandez - Associació de Veïns de la Ctra. de Santpedor 
- Anna Budia – Creu Roja 
- Anna Carbonell – Col·legi oficial de Diplomats en treball social 
- Antoni Berenguer – Puntal 
- Cristina Cruz - ERC 
- David Salas – San Egidio 
- Felipe Gonzalez – PSC 
- Fermí Porta – Gimma 
- Gemma Vila – Anhels 
- Isidre Serra – Espai Social Manresa 
- Joan Cals – Ciutadà 
- Jordi Garcés – CUP 
- Jordi Masfret – Ciutadà 
- Josep Solà – Espai La Caixa 
- Juan José González – Ciutadans 
- Juliana Casero  – Casal de la Gent gran de la Balconada 
- Leandre Lladó – Vida Creixent 
- Lluís Serracanta - CiU 
- Maria Segalés – Casal de la Gent gran de Manresa 
- Marina Hosta – Federació d’Associacions de Veïns 
- Paulí Gros – FATEC 
- Pilar Arnau – Coordinadora de Jubilats i pensionistes 
- Rosa Roura  – Casal de la Gent gran de la Font dels Capellans 
- Sussi Garcia – Ciutadana  
- Teresa Navarro – Ciutadana 
- Valentí Homs - Associació de Veïns de Valldaura 
- Víctor Feliu –  CCOO 
- Enric Roca – Secretari del Consell de Gent Gran 
- Miquel Davins – Regidor de la Gent Gran 
 

 
Disculpats: 
 

- M. Àngels Bertran – Residència Montblanc 
- Rosa M. Riera – Associació de Familiars d’Alzheimer 
- Dolors Mas – Delegació del Col·legi d’infermeres 
 

 
 
Temes tractats: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Presentació del Sr. Miquel Davins, Regidor de Gent gran 
3. Presentació del procés de pressupostos participatius 
4. Consell de gent gran: normes de funcionament i renovació de membres 
5. Torn obert de paraules 

 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
 
Atès que l’acta s’ha enviat prèviament per correu i els assistents l’han llegida, es 
descarta una nova lectura. Els assistents acorden aprovar-la. 
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2. Presentació del Sr. Miquel Davins, Regidor de Ge nt gran 
 
 
El Sr. Miquel Davins dona la benvinguda als assistents i es presenta com a nou 
Regidor de gent gran. Es posa a disposició de tots els assistents i manifesta la seva 
voluntat de dinamitzar el Consell amb la col·laboració de tots. 
 
 
 
3. Presentació del procés de pressupostos participatiu s  
 
 
El Regidor explica que el pressupost de l’exercici 2015 de la Regidoria de Gent gran 
ha estat de 20.226,00 EUR. que s’han repartit pels conceptes següents:  
 

- 4.896,00 EUR. per atendre despeses de subministraments del Casal de la 
Balconada  

- 10.330,00 EUR. a l’organització d’activitats des de la pròpia Regidoria: catàleg 
d'activitats, tallers i cursos, cant coral, reis solidaris, 1 Octubre, Art k'suma, 
Campanya de Bon tracte, A 100 cap als 100 i calendari institucional. 

- 5.000,00 EUR. a Convenis amb entitats (Casal de gent gran de la Balconada, 
Casal La Nostra Llar de Valldaura i Coordinadora jubilats i pensionistes). 

- S’ha rebut una subvenció de 4.292,43 de la FEMP. per un projecte 
d’envelliment saludable. 

 
A continuació, passa a explicar el projecte de pressupost participatiu pel 2016, que 
permet que les entitats de la ciutat puguin presentar projectes per un valor global de 
320.000 euros. 
 
Totes les entitats inscrites al registre municipal interessades a presentar un projecte 
poden utilitzar omplir el formulari establert i presentar-lo abans del dia 31 de gener de 
2016. El pressupost participatiu del 2016 es distribueix en: 
  
1. Propostes de les entitats per un total de 200.000 euros amb un cost màxim de 

50.000 euros cadascun. Els projectes poden ser destinats a millorar l'espai públic, 
l'urbanisme, els equipaments de la ciutat o adreçats a finançar activitats o serveis 
a les persones 

 
2. Propostes dels consells de districte, disposaran de 120.000 euros en inversions 

territorials repartits en 30.000 euros per cada districte. 
 
Explica les cinc fases del projecte que consisteixen en:  
 

- Disseny del procés 
- Concreció del procés i difusió 
- Elaboració de propostes i valoració tècnica 
- Difusió, presentació i votació de les propostes 
- Presentació dels resultats i seguiment 

 
Les propostes es poden presentar del 16 de novembre de 2015 al 31 de gener de 
2016, a qualsevol registre de l’Ajuntament (OAC, Oficina Atenció Tributària, CIO, 
Policia Local, Edifici Infants), o mitjançant correu electrònic 
(participacio@ajmanresa.cat) i es podran conèixer, mitjançant:  
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a) Una exposició de les diferents propostes, del 9 al 24 de març 
b) Una jornada oberta a tota la ciutadania, que es celebrarà el dia 1 d’abril, on s’ 
explicaran i defensaran les propostes, 1 d’abril 
c) La pàgina web municipal, del 9 de març fins al 10 d’abril 

 
La votació es podrà fer presencialment, per web i mòbil, entre els dies 1 i 10 d’abril. I 
la presentació dels resultats es farà el dimarts 11 d’abril 2016. 
 
Finalment, s’informa que la pàgina web de l’Ajuntament es pot trobar tota la informació 
respecte aquest tema.  
 
Tot seguit, comença una ronda de intervencions al voltant del tema comentat: 
 
Hosta: diu que els projectes d’aquest any s’estan executant amb retard i pot repercutir 
amb el pressupost de l’any següent. 
 
Garcès: demana com es resoldrà si alguna entitat presenta pressupostos per sota de 
l’import assignat. 
 
Davins: respon que s’ajuntarà amb d’altres projectes. 
 
Feliu: diu que la quantitat assignada és ridícula, atès que no arriba a l’1% del 
pressupost municipal: L’acord de Ple del 2013 deia que seria la totalitat del 
pressupost,. S’està incomplint un acord de Ple. Per una altra banda, el 2014 vaig 
poder fer una proposta com a Districte de Ponent i, ara, s’ha restringit aquesta opció, 
atès que no es podrà fer a títol individual. Enlloc de millorar, s’ha retrocedit. Conclou 
que aquesta no és la participació que s’està reclamant que faci l’Ajuntament. 
 
Hosta: recorda que es poden presentar propostes al Consell de Districte. 
 
Feliu: considera que la quantitat assignada als Consells de Districte és ridícula, atès 
que suposa la quantitat de 40.000 EUR. per Districte. 
 
 
 
4. Consell de gent gran: normes de funcionament i r enovació de 
membres 
 
 
Primer, s’informa de les noves incorporacions al Plenari: 
  

- Cristina Cruz – Grup municipal ERC 
- Felipe Gonzalez – Grup municipal PSC 
- Jordi Garcés – Grup municipal CUP 
- Juan José González – Grup municipal Ciutadans 
- Àngels Beltran – Grup municipal Democràcia Municipal 
- Joan Cals – Ciutadà 
- Sussi Garcia – Ciutadana  
- Teresa Navarro – Ciutadana 

 
 
A continuació, s’explica que el Reglament de participació ciutadana preveu que s’han 
de renovar els Consells sectorial al començament de cada legislatura, pel que es 
demana als assistents que omplin el full de sol·licitud i el presentin al Registre 



 4

Municipal.  
 
Una vegada s’hagi constituït el nou Consell, s’haurà de procedir a escollir la Comissió 
permanent, quan es celebri el proper Plenari.   
 
Tot i recordant, les dinàmiques del plenari celebrat el 25 d’abril de 2012, en el què el 
nombre d’entitats interessades en participar en la Permanent superava el nombre de 
places previstes, es proposa modificar la formula de quotes, amb la finalitat de facilitar 
que tothom qui vulgui pugui participar-hi.  
 
Per tant, es proposa modificar l’Article 5.- Òrgans de participació. 
 
 
CONTINGUT ACTUAL:  
 

La Comissió Permanent estarà constituïda per: 
 

- El President del Consell Municipal de la Gent Gran 
- Un responsable polític de l’equip de govern encarregat d’àrees relacionades amb 

l’atenció a la gent gran. 
- Tres membres elegits entre els representants de les associacions, entitats o 

equipaments constituïts per persones grans. 
- Un membre elegit entre els representants d’entitats, institucions o col·lectius que 

gestionen serveis o equipaments destinats a la gent gran. 
- Un membre elegit entre els representants dels col·legis professionals dels 

col·lectius que treballen en el sector de la gent gran. 
- Dos membres elegits entre els representants de les organitzacions sindicals que 

defensen els interessos de la gent gran.  
- Un membre elegit entre la resta d’entitats representades al Plenari. 
- Un tècnic municipal encarregat de l’àrea de la gent gran. 

 
PROPOSTA:  
 

La Comissió Permanent estarà constituïda per: 
 

- El President del Consell Municipal de la Gent Gran 
- Un responsable polític de l’equip de govern encarregat d’àrees relacionades amb 

l’atenció a la gent gran. 
- Els representants de les entitats representades en el Plenari que vulguin formar 

part de la Comissió Permanent, fins a un màxim de 10. 
- Un tècnic municipal encarregat de l’àrea de la gent gran. 

 
 
Feliu: proposa suprimir la limitació: fins a un màxim de 10. 
 
S’aprova el canvi amb el redactat següent:  
 

La Comissió Permanent estarà constituïda per: 
 

- El President del Consell Municipal de la Gent Gran 
- Un responsable polític de l’equip de govern encarregat d’àrees relacionades amb 

l’atenció a la gent gran. 
- Els representants de les entitats representades en el Plenari que vulguin formar 

part de la Comissió Permanent. 
- Un tècnic municipal encarregat de l’àrea de la gent gran. 
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5. Torn obert de paraules 
 
 
PARTICIPACIÓ  
 
Davins: demana més implicació dels assistents en els actes organitzats per 
l’Ajuntament, posa com a exemple algunes celebracions: Art k’suma, A 100 caps als 
100, Dia internacional, ... en els quals es troba a faltar l’assistència de les persones 
vinculades al Consell. 
Navarro: opina que s’ha de fer bona difusió 
Casero: demana disculpes, tot i que explica que la vinculació a un equipament 
impedeix tenir disponibilitat. També, diu que s’ha fet un canvi molt positiu a la 
Regidoria de Gent gran. 
Gros: observa que sempre falta gent, molts cops és degut a la coincidència amb 
d’altres convocatòries. 
Cals: explica que a l’App Viu Manresa es poden fer aportacions sobre l’estat de la Via 
Pública i que caldria fer difusió a les entitats. També, que al Consejo Estatal de las 
Personas Mayores es va tractar el tema de les Ciutats Amigables, entre les quals s’hi 
troba Manresa. 
Feliu: diu que les responsabilitats impedeixen que es pugui assistir a tots els actes. 
Afirma que la gent no respon perquè es plantegen accions teledirigides. 
Davins: accepta la crítica i es compromet a incorporar-la per millorar. 
F. González: la participació costa a totes les entitats. És el Consell en el que hi ha 
més gent i en el què hi ha més participació. 
Garcès: està bé que es millorin els mecanismes que fomentin que la gent participi. 
 
 
PLACES CONCERTADES 
 
J. J. González: demana per les places residencials concertades. 
Carbonell: explica que és un tema que correspon a la Generalitat, no a l’Ajuntament. 
Arnau: diu que falten places de residència a la ciutat. 
Feliu: falten places públiques, és una demanda que s’ha de trasl·ladar als Serveis 
Socials. 
 
 
ESPAI DE GENT GRAN DE L’ATENEU 
 
Vila: demana per l’Espai de Gent gran de l’Ateneu. 
Davins: la majoria de gent i entitats descarten anar-hi, el troben lluny. 
Hosta: queda lluny del nostre barri. 
Segalés: els nostres usuaris només volen venir on estem nosaltres. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar es dóna per acabat el Consell. 
 


