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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICT E PONENT 
 
 
 
Lloc de celebració: CC Selves i Carner   Hora d’inici: 19,05 h  
Data: 01/12/2016                Hora d’acabament: 20,45 h 
Num. :3/16 
 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Seguiment de les actuacions executades el 2016 
3. Informació sobre el procés de Pressupost Participatiu 2017 
4. Actuacions al Parc del Cardener per l’apadrinament de la Fundació Rosa Oriol 
5.Torn obert de paraules  
 
Assistents: 
Olga Sánchez Ruiz, regidora presidenta de la Mesa. 
Cristina Cruz Mas, regidora de Districte. 
Mireia Estefanell, regidora de Participació 
Cèlia Capell, en representació de l’AV del Xup 
Manoli Llamas Alonso, en representació de l’AV del Xup 
Faustí Fíguls Llurda, membre de la Mesa i en representació de l’AV de Valldaura 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl. Catalunya 
Antoni Castro Torres, en representació de l’AV Saldes-Pl. Catalunya 
Lluís Galvany Gil, en representació de l’AV Saldes-Pl. Catalunya 
Carles Rubio Jiménez, en representació dels veïns de Bellavista 
Anna Sáez Rubió, en representació de la Torre de Sta. Caterina 
Felip Gonzàlez, en representació del PSC 
Pere Culell, en representació d’ERC 
M. Alba Borrós Vila, en nom propi 
Maria Cunill Gil, en nom propi 
Rosalia Muñoz  Segura, en nom propi 
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi. 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 
Salvador Rossell i Maribel Luzón han justificat la seva absència. 
    
La presidenta de la Mesa, la regidora Olga Sánchez dóna la benvinguda als assistents al plenari i tot 
seguit, comença l’ordre del dia fixat per aquesta reunió. 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
 
La regidora Olga Sánchez demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la 
darrera reunió del dia 30 de juny de 2016, la qual ja es va remetre prèviament als membres del 
Consell, i el Sr. Víctor Feliu diu que a la plana 7, en el tercer paràgraf, on diu “Consell  de 
Participació”, hi hauria de dir “diàleg  de Participació”. Una vegada esmenada, l’acta es dóna per 
aprovada. 
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2. Seguiment de les actuacions executades el 2016  
 
Es projecta a la pantalla el llistat de les actuacions possibles a triar, per barris, i la regidora Olga Sánchez les 
explica:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIÓ cost 
proposta

estat a 30 de novembre de 2016 secció

VALLDAURA
Passeig del Riu  : millora itinerari de 
vianants (circuit per a corredors) 

3.500,00  A Contractació. Pendent dels veïns per veure a quin tram 
es pot fer l'actuació

parcs i jardins

Congost:  manquen 2 rebaixos per accedir 
al Cementiri 

4.000,00  S'ha anat a veure a quin tram es pot fer l'actuació. Pendent 
de Contractació

via pública

Darrera Nostra Llar: Zona aparcament prop 
centre de rehabilitació física

Nova plaça aparcament minusvalia a la pl 8 de Març ,nou 
pas de vianants i rebaixos, i senyal de zona 30 per 
pacificar el trànsit de la plaça. Setmana 12 de desembre

mobilitat

PLAÇA CATALUNYA
Plaça de Catalunya : Reparació de bancs 
i pintar-los 

1.750 previsió d'execució: 1A Quinzena de desembre via pública

Comtessa Ermessenda : instal.lació pipi-
can 

2.800,00  Comprada la paperera que s'instal.larà al final del c Navarra 
(sense tancament perimetral) 2a quinzena de desembre

via pública

adequació terreny (2.500)
pipi can (300) Es reconduirà posant més papereres i no construint el pipi 

can, ja que s'ha detectat que els que hi ha són 
infrautilitzats

PL. de Catalunya : il.luminació estàtua 
Vila Closes

2.644,76  FET xarxes

BELLAVISTA
Accés a Bellavista : instal.lació de bandes 
reductores de velocitat . Es va parlar amb 
els veïns.

1.000,00  Demanat el material. 2a quinzena de desembre. La tècnica 
informarà als veïns

mobilitat

Accés al Barri Bellavista:  Arreglar parts 
de l'asfaltat d'entrada al barri (fase 1)

3.052,62  2a quinzena de desembre via pública

TORRE STA CATERINA
Voltant torre : Enllumenat fase 1. Es va 
parlar amb els veïns

4.299,54  Posar dos punts de llum aquest any i l'any que ve 3
xarxes

EL XUP

Centre Comercial el Xup : rebaixos i 
adequació pintura dissuasòria per 
estacionaments indeguts

7.200,00  FET via pública

TOTAL PRESSUPOST PROPOSAT 30.246,92 
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La regidora Sánchez diu que es preveu que algunes actuacions estiguin enllestides la setmana del 12 de 
desembre de 2016 ja que, si es realitzen compres més grans de material al mateix temps, el preu és més 
econòmic. A continuació detalla els següents punts: 
 
Pipican del c Comtessa Ermessenda : Es va decidir no tancar -lo. La regidora Cruz diu que hi ha algun veí 
que no el vol. El Sr. Caballol diu que es va presentar una instància demanant-lo. 
 
Torre Sta. Caterina : es va parlar amb els veïns de fer ara la fase 1 de l’enllumenat i de realitzar la segona fase 
l’any que ve, amb tres punts més de llum. 
 
El Xup : Els diners assignats han permès realitzar tots els rebaixos de la plaça. 
 
Punts a part d’aquest pressupost: 
 
Pas de vianants Bailèn-Numància : es pintarà de nou. El Sr. Víctor Feliu diu que aquests dies es repinten els 
passos de vianants de les cruïlles i que és un compromís que ja hi havia hagut. 
 
Parc Josep Vidal:  Se’n projecten fotos. El Sr. Víctor Feliu diu que per allà hi passa molta gent que va de la Pl. 
Mil·lenari cap a la Carpa del Riu. El Sr. Faustí Fíguls diu que es va dir que allà s’hi posaria una formigonada. La 
regidora Sánchez contesta que no hi ha suficient pressupost en el Districte per arreglar-lo tot. El Sr. Fíguls 
demana què s’hi pot fer. La regidora Sánchez contesta que si no consta a l’Auditoria és difícil d’arreglar i que la 
llicència per la Carpa acaba el 2018. El Sr. Feliu insisteix en que la vorera està fatal i que hi passa molta gent. 
La regidora Sánchez respon que pot ser que el 2018 la Carpa ja no hi sigui. La regidora Estefanell diu que no 
es concedirà la pròrroga de la llicència d’activitat i que passarà a ser un parc, tal com diu el POUM, que ja s’ha 
comunicat als titulars i que poden presentar recurs. El Sr. Fíguls diu que el regidor Calmet va dir que 
desapareixeria i que s’hi faria un berenador com al Parc de l’Agulla, amb escales i un baixador per anar al riu. 
La regidora Sánchez diu que aquesta actuació haurà d’esperar.  
 
La Sra. Anna Sáez demana si s’instal·laran els pals de la Torre de Sta. Caterina . La regidora Cruz contesta 
que sí. 
 
Circuït de corredors del Congost : Es projecten fotos que va fer el Sr. Víctor Feliu, el qual explica que quan 
plou hi queden tolls d’aigua. La regidora Sánchez diu que hi falta senyalització i que la imatge que es veu és 
d’un  lloc que fa de pàrking. Que ens hi podem gastar 3.500 EUR per arreglar el que es pugui. El Sr. Feliu diu 
que li sembla bé perquè també és on acaba el carril bici. 
 
 
3. Informació sobre el procés de Pressupost Partici patiu 2017 
 
La regidora Cristina Cruz explica el Pressupost Participatiu mitjançant una projecció on es veu el calendari de 
treball, amb les fases i tasques. L’any passat només podien presentar propostes les entitats que consten en el 
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i en el 2017 també podran presentar-ne tots els ciutadans majors de 
16 anys empadronats a Manresa. Detalla que l’import total serà de 200.000 EUR i que se’n destinaran 50.000 a 
cada projecte. Es triaran 4 projectes fins a esgotar els 200.000 EUR. La informació estarà penjada a la web de 
l’Ajuntament. Es podran presentar propostes fins el 31 de gener. Explica les condicions que hauran de tenir,  
les diferents fases que són la viabilitat de les propostes, la comunicació, l’esmena de projectes,  llistat de 
propostes definitives, valoració, exposició, presentació, espais de votació itinerant, presentació dels resultats i 
seguiment. Si no es defensa públicament el projecte no podrà entrar en la votació. 
 
La Sra. Cèlia Capell demana que se li enviï per e-mail les dades del Pressupost Participatiu. 
 
El Sr, Víctor Feliu diu que considera que l’import del Pressupost Participatiu és insuficient i que en relació al 
pressupost de Districte i en concret, en el nostre, hi ha 5 barris i que de 5 a 6.000 EUR per cada barri és 
totalment insuficient. Demana que s’ampliï i que consti en l’acta la seva petició. 
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El Sr. Víctor Feliu també demana que en la modificació del Reglament de Participació que es farà al gener hi 
puguin participar els ciutadans, que no només sigui un debat polític. Que abans que l’Ajuntament l’aprovi hi 
hagi un procés previ on la ciutadania hi pugui participar. Que ja ho va demanat per instància fa 6 mesos i que 
encara no li han contestat. 
 
Tornant al tema del Pressupost Participatiu, el Sr. Feliu diu que 200.000 EUR és totalment insuficient per una 
ciutat com Manresa. Que quan ERC estava a l’oposició el considerava insuficient però ara que està al Govern 
hi continua assignant una partida ridícula. Que el regidor Llobet va dir que el pressupost aniria augmentant 
cada any i no ha estat així. Que segons per què sí que hi ha diners i segons per què no n’hi ha.  
 
La regidora Estefanell contesta que dubta que al gener de 2015 fessin aquestes declaracions, ja que l’any 
passat l’import destinat només era de 100.000 EUR. El Sr. Feliu contesta que això consta a Naciódigital de 
gener de 2015. La regidora Estefanell diu que estem en fase de poder millorar en l’import i en els conceptes, i 
que hem de prioritzar les actuacions del govern segons la ciutadania. Que la voluntat és de poder avançar en el 
Pressupost Participatiu. Que és cert que ciutats mitjanes tenen un import més elevat però que es prioritza la 
voluntat del govern. A partir de gener es faran 4 sessions obertes a la ciutadania, per recollir propostes i 
reformar el Reglament. 
 
El Sr. Víctor Feliu diu que al País Basc no hi ha un comitè tècnic que filtra, si no que són les entitats les que 
trien les propostes i voten. La regidora Estefanell contesta que la Comissió Tècnica no és per censurar si no 
que és perquè els projectes guanyadors no dupliquin ni tripliquin l’import inicial, com ha ocorregut en el passat, 
que hi havia 100.000 EUR i finalment el cost es va duplicar. Els tècnics donen certesa a l’import del cost i 
descarten els projectes que no compleixen el marc legal que diu, per exemple, que no es pot invertir en espais 
privats. En cap cas accepten o deneguen les propostes aleatòriament. 
 
La Sra. Anna Sáez diu que hem de trobar un model més participatiu i vàlid. La regidora Estefanell diu que els 
consells han de participar de la vida del Districte per construir la ciutat junts i no que es tracti només de realitzar 
arranjaments de carrers. 
 
La Sra. Sáez diu que la participació no ha de ser un enfrontament contra el govern per veure què podem 
aconseguir o reclamar. El Sr. Caballol diu que la barrera entre ciutadans i govern sempre hi serà, ja que 
nosaltres diem però qui decideix és el govern. La regidora Sánchez diu que participar vol dir dialogar, negociar, 
parlar, escoltar... La regidora Cruz diu que es queda meravellada de lo que hem fet amb 30.000 EUR i que 
també voldria que hi hagués 100.0000 EUR de pressupost per districte i 1 milió d’EUR pel pressupost 
participatiu. El Sr .Feliu contesta que la qüestió és quina participació ens deixen tenir als ciutadans, ja que 
només ens reunim tres vegades l’any i hi ha actuacions que s’han hagut de demanar vàries vegades. Afegeix 
que regidor Llobet va dir que hi hauria el compromís de que, abans que s’aprovés el pressupost de 
l’Ajuntament, prèviament, hi hauria un debat al Consell de Districte per parlar de prioritzar les partides, que ens 
demanarien la nostra opinió, als ciutadans, respecte a la priorització de diferents temes, socials, urbanístics, 
etc... i no s’ha fet. La regidora Sánchez contesta que el Sr. Llobet va marxar el juny de 2015 i que només va 
assistir a dues sessions del Consell. 
  
La regidora Estefanell diu que el dia 14 de desembre s’explicarà el pressupost municipal a la ciutadania a fi que 
es coneguin els capítols pressupostaris i el marge de maniobra. Anima a presentar projectes. 
 
La regidora Sánchez diu que deu-n’hi-dó com s’ha avançat i com s’han distribuït els diners dels districtes. El Sr. 
Caballol contesta que el problema és que en el nostre Districte som cinc barris. Que en el del Nord només n’hi 
ha dos. 
 
La regidora Estefanell diu que en altres districtes s’han anat reservant diners del districte durant anys, fins a 
poder urbanitzar un carrer. El Sr. Feliu contesta que és cert que s’han arreglat coses i també és cert que n’hi ha 
moltes de pendents. Insisteix en què s’haurien d’ampliar els pressupostos per fer coses més grans i no fer 
només menudències i coses de manteniment. Afegeix que al Districte de Ponent hi ha tants barris diferents, 
amb tantes necessitats i densitat de població, que el pressupost és ridícul. La regidora Estefanell contesta que 
aquests pressupostos haurien de ser per projectes diferents i no per arreglar només nyaps del carrer. Que fins 
ara no hem pogut gastar en manteniment de carrers degut que teníem un pressupost ínfim i portem un 
endarreriment, però que actualment sí que tindrem un pressupost més gran per fer-ho.  
 
El Sr. Caballol diu que el relació al pipi-can el regidor Calmet va dir que l’actuació s’hauria de fer pel Districte, 
però que creu que se’n podia haver fet càrrec Territori o Sanitat. La regidora Cruz diu que es va decidir pel 
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Districte. La regidora Sánchez diu que hi ha haver propostes contràries a aquest pipi-can. El Sr. Caballol diu 
que des de l’Associació de Veïns es va entrar un instància a l’Ajuntament per demanar el pipi-can i que, de cop 
i volta, van veure que s’havia inclòs com si fos una actuació del Districte, malgrat no ho havien demanat al 
Districte. La regidora Sánchez contesta que bé que es va votar com a actuació al Districte, la qual cosa consta 
en l’acta de la darrera sessió. 
 
La regidora Cruz diu que els membres del districte van decidir les prioritats per cada barri. Que és poc, doncs 
sí. 
 
La Sra. Sáez diu que el pressupost del Districte hauria de servir, no només per arreglar la via pública, si no 
també per parlar sobre altres temes com són Sanitat, Ensenyament, etc. Que s’ha d’incidir en coses que 
importen a la ciutadania. La regidora Sánchez diu que també es podria parlar de propostes sobre transport que 
es podrien millorar. 
 
El Sr. Felip González diu que se’n va al Consell de Districte Nord i que s’haurien de coordinar les dates dels 
consells per no coincidir. 
 
4. Actuacions al Parc del Cardener per l’apadriname nt de la Fundació Rosa Oriol 
 
La regidora Cruz projecta per pantalla imatges de l’actuació realitzada per 120/150 persones al Parc del 
Cardener i les explica: La canya americana va envair la llera del riu i la Fundació Rosa Oriol, Ausa, la Caixa, 
Joviat, Akí, Remi....etc., han col·laborat en la neteja i que s’hi volen plantar arbres. La regidora Sánchez diu que 
l’objectiu era veure el riu, de la Carpa al Pont del Congost. La regidora Cruz diu que l’objectiu era tenir-ho a 
punt per les festes de la Llum. La regidora Sánchez puntualitza que la feina s’ha realitzat per voluntaris. El Sr. 
Feliu diu que els ecologistes estan en contra de netejar el canyís i la vegetació que hi ha dins del riu, però que 
sota el Pont de la Renfe la brossa i les canyes estan cada vegada més en dins i que quan baixa una riuada, 
puja el nivell de l’aigua sobre el marge de l’Hotel Pere III.  
 
La regidora Estefanell diu que totes les intervencions al riu necessiten del permís de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. La regidora Sánchez diu que és una feina que havia de fer l’ACA i com que no l’han fet, l’han realitzat 
els voluntaris. 
 
El Sr. Feliu diu que es parla de fer un passeig de Sant Joan a la resclosa, amb una llera idíl·lica, un berenador, 
etc., però que fa anys, davant el Congost va venir una riuada i va quedar tot fet una desgràcia. Que en la zona 
de la Fàbrica dels Panyos l’aigua va arribar molt amunt. 
 
 
5. Punt sobrevingut: Pla de Govern  
 
La regidora Cristina Cruz demana si, aprofitant que avui s’ha penjat a la web el Pla de Govern, com a punt 
sobrevingut, la regidora Mireia Estefanell pot explicar el Pla de Govern. Tothom hi està d’acord. 
 
La regidora Estefanell primerament demana disculpes a les persones que van assistir ahir al Consell de Ciutat, 
ja que no es va poder veure el document per pantalla. A continuació explica el Pla de Govern de 2016 a 2019, 
que són les intencions d’aquest mandat del Govern i que es pot consultar a la web. En ell es dóna prioritat a les 
polítiques socials, en segon terme a la Participació Ciutadana i Transparència, tercer, Promoció Econòmica i 
Foment de l’Ocupació, quart, Impulsar el Centre Històric i revitalitzar-lo i cinquè, Espai Urbà, Mobilitat i Ciutat 
Sostenible. 
 
En relació al 2016 s’ha elaborat un document que recull les 299 propostes presentades per la ciutadania, 
contestades una per una. Detalla cada temàtica (Salut, Gent Gran, Infància, Joventut, Ensenyament, Esports, 
etc) amb el nombre de propostes acceptades i les descartades perquè no són possibles de portar a terme o 
que tenen altres vies de resolució. En relació al 2017 s’iniciaran sessions de diàleg el gener (proposta del Sr. 
Víctor Feliu). S’elaborarà un nou reglament de participació però la decisió darrera correspondrà al Govern. 
 
Es demana que s’enviï el link, per mail, als membres del Consell, que és el següent: 
 
Pla de govern: http://www.manresa.cat/governobert/article/5944-pla-de-govern-2015-2019 
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6.Torn obert de paraules  
 
El Sr. Víctor Feliu diu que qualsevol ciutadà i els partits de l’oposició haurien d’estar al cas del 
compliment del Pla de Govern, i que hi hauria d’haver una comissió cívica per controlar-ne el 
seguiment, per exemple, a la Comissió Municipal de la Gent Gran es va quedar de facilitar el mobiliari 
urbà a la gent gran i resulta que cada vegada hi ha més blocs de formigó. Que hi ha acords que 
queden escrits però que no es compleixen. 
 
La regidora Estefanell diu que el Consell de Ciutat hauria de ser el màxim òrgan de participació de la 
ciutadania i que sí que s’ha de donar comptes i explicar el grau de compliment de les actuacions i per 
quina fase passem. La regidora Cruz diu que al Pacte de Ciutat ja ho hem fet. La regidora Estefanell 
diu que s’ha de fer un sistema similar al Pacte de Ciutat.  
 
En relació a les actuacions del Districte : 
 
El Sr. Caballol demana com està el tema de la mobilitat de Barri de la Pl. de Catalunya. La regidora 
Sánchez  contesta que els tècnics de la casa hi estan treballant però que és un tema complex i lent. 
Que estan fent un estudi d’aforament dels carrers per saber quants vehicles passen per la zona i 
calcular la mitjana. El Sr. Víctor Feliu demana si l’aparell que s’ha instal·lat davant del Pujolet és per 
mesurar i poder fer aquest estudi i la regidora Sánchez contesta que sí. La Sra. Anna Sáez demana 
si ja es va fer un estudi de mobilitat de la zona a l’hora de fer el Pla de Mobilitat de la ciutat i la 
regidora Sánchez contesta que es va fer fa un parell d’anys. La regidora Estefanell diu que de fora es 
té la percepció de que els tècnics de la casa no avancen però la realitat és que van saturats de feina. 
La regidora Sánchez diu que a Mobilitat hi ha tres tècnics que estan molt enfeinats. 
 
El Sr. Fíguls diu que fa quasi un any que diuen que a la sortida del C Fonollar a la Ctra. de Cardona 
hi ha vehicles que aparquen a la cantonada, que es va fer un pas de vianants ample i que si surts del 
C. Fonollar no veus res fins que has tret el cotxe molt en fora  degut a que hi ha cotxes aparcats a la 
Ctra. de Cardona que tapen la visibilitat, i que aquest fet pot ocasionar un accident. La regidora 
Sánchez diu que potser s’hauria de col·locar el pas de vianants més a baix, però que la premissa és 
donar continuïtat a l’itinerari de vianants. El Sr. Fíguls diu que llavors el vehicle aparcat a la Ctra. de 
Cardona no taparia la visibilitat, però que també s’hi haurien posar multes perquè allà no s’hi hauria 
de poder aparcar. La regidora Sánchez diu que es pot senyalitzar una ratlla groga i que en prenem 
nota. 
 
La regidora Sánchez explica que hi ha queixes pels aparcaments de motos però que s’han fet per 
ampliar el camp de visibilitat del vianant i del conductor. També diu que les pilones verdes o 
”sevillanes” es fan malbé fàcilment i que hi ha molts altres passos de vianants a millorar. 
 
El Sr. Fíguls insisteix en el tema del caminet que dóna a la creu davant la Guàrdia Civil, que allà hi 
caurà algú i s’hi farà mal. 
 
I quan són les 20,45h i no tenint més temes a tractar, la regidora Olga Sánchez, presidenta de la 
Mesa, dóna les gràcies a tothom i tanca la sessió. 


