
Acta de la sessió del Consell del Districte Nord 

2 de desembre de 2015 

 

 
 

 

 
Lloc de celebració: FUB    Hora d’inici: 20’10h. 

Data: 2 de desembre de 2015   Hora d’acabament: 21’00h. 

Núm: 3/15 
 
 
 
 

Ordre del dia 
 

 
1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Estat actuacions districte 2015 

3. Renovació comissió de seguiment 

4. Ratificació membres del plenari    

5. Procés pressupost participatiu 2016 

6. Torn obert de paraula 

 

 

 

Assistents 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

Absents 
 
 
 

 
 

REGIDOR Jordi Serracanta Espinalt
PRESIDENT MESA Miquel Davins Pey
AAVV Crta Santpedor Josep Vilaseca Santasusana
Col.legi d'agents comercials de Manresa Salvador Portabella Ballester
ERC Maria Àngels Santolària Morros
CUP Jordi Garcés Casas
C's Miguel Cerezo
DM Glòria Sag Méndez
Ciutadà 9 Jaume Canudes Marsinyac
FUNCIONARI David F. Gallart



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Intervencions / comentaris 

 
 

 

El regidor del districte, sr. Jordi Serracanta, dóna la benvinguda als assistents i tot seguit 
passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior per unanimitat dels assistents. 
 
  

2. Estat actuacions districte 2015 

 
 

       El regidor Serracanta, repassa els temes següents: 

 

 
 Actuacions realitzades al 2015: 
 
 

� Reductors de velocitats a l’avinguda universitària a l’alçada del Parc de les 
Homilies d’ Organyà. Treballs finalitzats. 

 
� Senyalització de pas de vianants nou al c/ Menorca amb ctra. de Santpedor 

i construcció dels rebaixos de les voreres. Treballs finalitzats. 
 
 

� Millora arbustiva pl. Mallorca. Treballs en curs. 
 

AAVV Poble Nou Valentí Serra Juberó
AMPA Ave Maria Xavier Torà Aribau
A.E. La Salle Jaume Torreguitart Delgado
Gimnàstic Antoni Massegú Calveras
Grup essènic Nostra Llar Casal Parroquial Jaume Puig Bou
FAVM Carles Boix Planas
UBIC-manresacomercial Montse Cervelló
ICV Gheorghe Marin Berchesan
CIU Xavier Torà Aribau 
PSC Felip González Martín
Ciutadà 1 Fermí Porta Roca
Ciutadà 2 Claudi Codina Gusi
Ciutadà 3 Immaculada Vázquez
Ciutadà 4 Albert Serra Serena
Ciutadà 5 Josep Renalias Francoli 
Ciutadà 6 Luisa Canal Subirana
Ciutadà 7 Olga Ferrer Noguero
Ciutadà 8 Lluís Morales Comella
Ciutadà 10 Joan Cortina Torner 
Ciutadà 11 Delfina Corzán Melgosa
Ciutadà 12 Valenti Martínez Espinosa



 
� Modificació enllumenat c/ Zamenhoff. Treballs finalitzats.   

 

 

– Explica que pel que fa al passatge Burés els treballs es faran l’any 2016 sense que això 

afecti al pressupost de districtes del mateix any. Aigües de Manresa que ha de fer obres 

al clavegueram en aquest passatge assumirà també part dels costos globals i l’actuació 

es farà de forma coordinada.  

 

– El Sr. Jaume Canudes manifesta que els canvis fets en l’enllumenat d’un tram del c/ 

Zamenhoff no il·luminen prou les voreres. 

 

– El regidor Serracanta, respon que es transmetran aquesta observació als tècnics 

corresponents perquè facin inspeccions nocturnes per a comprovar el nivell 

d’enllumenat en qüestió. 

 

3. Renovació comissió de seguiment  

 

– El Sr. Jaume Canudes, que és l’únic membre de la comissió present en el plenari, diu 

que li sembla bé continuar com a membre. 

 

– S’acorda que en un propera sessió s’exposarà si algun membre més vol passar a formar 

apart de la comissió de seguiment. 

 

4. Ratificació  membres del plenari 

 

– Es reparteixen els formularis entre els assistents per tal de ratificar el plenari. A la resta 

se’ls farà arribar a domicili. 

  

5. Procés pressupost participatiu 2016 

 

– El regidor Serracanta explica tot el funcionament del procés i subratlla la voluntat de 

fomentar la participació ciutadana a través de programes com aquest.   

 

– El Sr. Jaume Canudes demana que se’ls envií el power point del procés participatiu. 
 



– El Sr. Pol Huguet pregunta quins mecanismes d’informació es faran servir per difondre 

la informació sobre el procés participatiu. 

 

– El regidor Serracanta exposa que es faran servir tots els òrgans de participació de 

municipals i es contactaran les entitats que tenen més contacte amb l’ajuntament. 

Subratlla que han de ser entitats registrades.     

 

– A continuació proposa presentar un històric sobre diferents actuacions que s’han anat 

fent mitjançant els processos participatius per ser conscients de tot el que s’ha 

aconseguit amb els últims 4 anys, i per agafar idees de cara al 2016.    

 
 
 

6. Torn obert de paraula 

 
 

– El Sr. Jaume Canudes demana fer millores a la plaça del CAP les Bases pel que fa a la 

organització de la circulació i el pendent de la rampa cap al c/ Llibertat que es molt 

elevat. També proposa crear un espai tancat per a passejar els gossos sense lligar a la 

zona del parc de Can Font.     

 

– El regidor Serracanta, respon que es transmetran aquestes queixen als tècnics 

corresponents perquè facin una avaluació de la situació, pel que fa al tema de la plaça 

del CAP Bases, i en relació al tema del recinte tancat pels gossos explica que s0està 

estudiant la possibilitat de crear espais on es puguin portar els gossos desfermats com 

s’ha fet al c/ Joan Fuster. Tanmateix destaca que és un tema conflictiu per les 

discrepàncies que suscita entre els “amics” dels gossos i els que els molesta la presència 

d’aquest animals. 

 

– Alguns assistents es queixen de la brutícia que s’acumula en el solar situat darrera 

l’escola Sèquia.      

 

– El regidor Serracanta respon que es pren nota de la petició. 
 

– El Sr. Pol Huguet demana quin dia s’han de portar les propostes 
 

– El regidor Serracanta emplaça als assistents que de cara a la propera sessió del mes de 

febrer vagin preparant les propostes. 

 



– La Sra. Gloria Sag demana quan s’obrirà el tram del c/ Mossén Serapi cap al c/ Sant 

Josep. 

 

– El regidor Serracanta, respon que de moment no està previst. 
 

– El Sr. Salvador Portabella explica com ha vist a la Sra. Imma Vàzquez malmetre 

cotxes de veïns per motius racistes.  

 

– El regidor Serracanta dóna per finalitzat el torn de paraules. 
 
 
S’acaba la sessió a les 21:00 hores. 


