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Acta de la sessió del Consell del Districte 

Centre. 5 de juliol de 2016 

 

Lloc de celebració : Centre Cultural del Casino  Hora d’inici:  19:30 h  

Data:  5 de juliol de 2016    Hora d’acabament : 20:45h 

Núm:  2/16 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Tria de les actuacions a executar el 2016 

3. Informacions sobre el procés del Pla de Govern  

4. Torn obert de paraules 

 

Assistents 

 

Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 
Ciutadana  Antònia Ma. Gorgas Bargay 
Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 
Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 

ERC Joan Perarnau Llorens 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 
Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 
CDC Magda Marcè Siñol 

REGIDOR Marc Aloy Guàrdia 

Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Maria Segalés 

PSC Mercè Cardona Junyent 

Funcionària Montserrat Gibert i Antich 
Ciutadana  Sussi Garcia Soldevila 
Ciutadà David Romero 
Ciutadana Carme Clusellas 
 

Excusats 

 

Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 
Ciutadà  Anjo Valentí Moll 
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Col.legi d’Arquitectes de Catalunya- delegació 
Bages-Berguedà Claudina Relat Goberna 

Associació Gam Lilium (grup suport a la dona 
maltractada) Concepció Almarcha Villena 
CUP Gemma Tomàs Vives 
President de mesa Josep Mª Sala Rovira 
Ass espanyola contra el Càncer. Junta local 
de Manresa Rosa Mª Salvador Gili 

Ciutadana  Rosa Ma. Masachs Playà 
 

Absents 

 

DM Adelaido Marín Bachir 
Ciutadà Albert Gómez Pardo       
Associació Misteriosa Llum Antoni Fornells Canal 
Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 
Ciutadà  Carme Clusellas Melé 
Il.lustre Col.legi d'Advocats de Manresa Daniel Bacardit Fernandez 
Associació de locals d'oci nocturn de Manresa Dídac Martínez Guitart 
Ass. Cuineres del Bages Dolors Gomez Pardo 
Fundació Privada Cultura i Teatre Efrèn Planes Gené 
Ciutadana Elena Martínez 
Ciutadà  Estanislau Nadeu Riu  
Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     
Ass. l'Olivera Imma Serra 
UBIC-Manresacomercial Joan Tomasa Garroset 
C'S Jorge Pérez Cuevas 
Plataforma ciutadana no més morts C-55 Josefina Casals Font 
Activament Catalunya Central Josep Franch Barba 
Fundació Orfeó Manresà Lluís Piqué Sancho 
Comunidad islámica de Manresa-Mosaab ibn 
Omaïr Noureddine El Bennadi 

Agrupació Cultural del Bages Paulí Gros Esteve 

Ass taula de les arts visuals de la Catalunya 
central (TAV-CC) Roser Oduber 

Associació cultural per al desenvolupament 
de Tivaouane Saliou Samb 
 

 

Intervencions / comentaris 

 

El regidor de districte , Sr. Aloy, dóna la benvinguda als assistents i disculpa al regidor Sala, 

president del districte, ja que avui, per motius professionals, no podrà assistir a la sessió. Tot 

seguit passa a desgranar l’ordre del dia previst: 
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1) Aprovació de l’acta anterior 

El Regidor Aloy  abans de repassar l’acta de la sessió anterior explica que es porten dues 

informacions que havien quedat pendents: 

• La quantitat de procediments sancionadors corresponents a l’any 2015 referents a 

l’ordenança de civisme i  l’ordenança de tinença d’animals domèstics.  

• I el llistat de wc públics al districte 

 

La secretària del districte, Sra. Montserrat Gibert, explica les dues informacions. 

• Pel que fa al nombre de procediments sancionadors: 

De l’ordenança de civisme i convivència ciutadana hi han hagut: 

* 190 procediments sancionadors: 3 mesures alternatives i 187 multes. 

Tipologia de sancions: 

 * 53 = consum de begudes alcohòliques 

 * 51 = pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns  

 * 21 = defecar, orinar, escopir 

 * 21 = activitats o serveis a l’espai públic sense autorització 

 * 15 = escombraries o reparar vehicles al carrer 

 * 9 = conductes vandàliques 

 * 8 = jocs, habilitats i competicions no autoritzades 

 * 6 = publicitat no autoritzada 

 * 6 = desplaçar contenidors del seu lloc 

De l’ordenança reguladora de tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos hi 

han hagut:  

* 21 procediments sancionadors. 

Tipologia de sancions: 

 * 14 = animals deslligats 

 * 7 = altres (no s’especifica) 

 

La Sra. Maria Segalés  demana de quina quantitat econòmica es parla quan es diu multa. 

La Sra. Montserrat Gibert  li respon que ara mateix no té aquesta informació però que es 

demanarà. 

• Pel que fa al llistat de lavabos públics al Districte Centre: 

o Centre Cultural El Casino 

o Biblioteca del Casino 

o Plaça Sant Domènec 

o Aparcament La Porxada 

o Plaça Espanya 
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La Sra. Carme Clusellas  comenta que els lavabos de la Biblioteca del Casino estan en molt 

mal estat: bruts i molt deixats. 

 

La Sr. Maria Segalés demana com està el tema de la connexió entre el Passeig i el c/ 

Circumval·lació ja que l’acta anterior recull el compromís del regidor de mirar-s’ho. 

El regidor Aloy  explica que el projecte de connectivitat entre el Passeig i el c/ Circumval·lació 

té un problema important i és que la diferència de cota entre ambdós carrers és de més de 5 

metres amb la qual cosa un projecte amb rampes implica fer desaparèixer tota la zona 

enjardinada. 

Per aquesta raó s’està pensant un projecte global de millora de les escales (que hi han al 

costat del bar Meigas) i col.locar un ascensor. Comenta que, com a districte, es podria fer una 

reserva de diners cada any fins a tenir una quantitat que ens permeti executar el projecte. 

La secretària del districte, Sra. Montserrat Gibert , comenta que hi ha una esmena a fer a 

l’acte proposada per la Sra. Rosa Mª Salvador, que avui excusa la seva absència, i és que a 

les intervencions fetes per la Sra. Imma Serra en realitat eren seves. S’esmenarà a l’acta. 

 

En no haver-hi més aportacions i amb l’acord d’esmenar les errades detectades s’aprova l’acta 

anterior. 

 

2. Tria de les actuacions a executar el 2016 

El regidor Aloy  fa un repàs de la valoració econòmica de les actuacions que es van proposar:  

1. Reubicació elements parc infantil parc Ramon Estrada (per 
tal d'evitar partits de futbol) 

 

 2.100,00 € 

 

2. Millora de paviments del districte 

 

7.500,00€  
 

a triar pel plenari 
3. Adequació d'un espai per a la pràctica esportiva dels joves 
entre els barri de la Balconada i les Escodines (enllumenat i 
demès) 

 

 10.500,00€  

(cost estimat) caldria però 
especificar la zona i el 

preu podria variar 

4. Arranjament de les escales que van del Passeig Pere III al C/ 
Circumval·lació  

 

21.627,00€ 

5. Projecte de patis oberts a les escoles del Districte Centre 
 

28.000,00€ 
(Pare Algué o Renaixença) 

16.000,00€ 
(Escola d’Art) 
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6. Millora del paviment en mal estat del carrer Saleses (entre C/ 
Caputxins i Passatge Puig) 

 

9.292,80€ 

 

7. Instal·lació de jardineres al carrer Barceloneta (3 torretes) 

 

 3.500,00€ 

 
8. Instal·lar un nou punt de llum per il.luminar les escales de la 
Plaça Sant Domènec amb Muralla del Carme (sobre el quiosc 
de diaris) 

 

 6.308,16€ 

 

TOTAL 88.827,96€ 
76.827,96€ 

 

El regidor Aloy  comenta que hi ha una actuació sobrevinguda i és que al c/ de la Mel s’ha 

enderrocat l’antiga marmoleria i s’ha guanyat un espai i comenta que aquí també s’hi podrien 

posar torretes per delimitar la zona i que potser es podria fer amb el pressupost del districte. 

 

El Sr. Leandre Lladó  comenta que les jardineres no són una bona solució: al c/ Puigterrà de 

Dalt s’han anat oxidant i el rovell que en surt fa molt mal efecte. 

També comenta que li han demanat que a la Plaça Cots es col·loqui una barana per pujar les 

escales. 

Es demana també que es col.loqui una font d’aigua al parc infantil de Casa Caritat tot i que es 

comenta que, si no hi és, deu ser per què no hi deu haver escomesa d’aigua i això pot encarir 

molt l’obra. 

Es decideix posar-la també en el llistat d’actuacions per posar-la a votació 

 

El Sr. Griera  comenta que a la zona de l’”apeadero” dels Catalans es podrien treure els cotxes 

i convertir-ho en una zona de lliure accés pels gossos (per que puguin córrer). 

 

El Sr. Antoni Fernàndez  demana si totes les fonts són obertes i quan s’obren. També comenta 

que es va treure la font de Sant Antoni a les Escodines i que no s’hi ha tornat a posar. 

El regidor Aloy  comenta que es demanarà quan s’obren les fonts a la ciutat. 

 

El Sr. Ferran Sarrió  demana com està el projecte de parc infantil a la Pl. Milcentenari. 

El regidor Aloy  explica que s’ha parlat amb l’entitat CAE, que hi tenen la seu social, i que es 

farà una proposta de jocs infantils en una part de la plaça. 
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Es procedeix a la votació de les diferents propostes quedant: 

 

1. Reubicació elements parc infantil parc 
Ramon Estrada (per tal d'evitar partits de futbol) 

 

 2.100,00 € 

 

7 vots 

2. Millora de paviments del districte 

 

7.500,00€  
 

a triar pel plenari 

0 vots 

3. Adequació d'un espai per a la pràctica 
esportiva dels joves entre els barri (enllumenat i 
demès) 

 

 10.500,00€  

(cost estimat) caldria però 
especificar la zona i el 

preu podria variar 

0 vots 

4. Arranjament de les escales que van del 
Passeig Pere III al C/ Circumval·lació  

 

21.627,00€ 9 vots 

5. Projecte de patis oberts a les escoles del 
Districte Centre 
 

28.000,00€ 
(Pare Algué o Renaixença) 

16.000,00€ 
(Escola d’Art) 

1 vot 

6. Millora del paviment en mal estat del carrer 
Saleses (entre C/ Caputxins i Passatge Puig) 

 

9.292,80€ 

 

0 vots 

7. Instal·lació de jardineres al carrer 
Barceloneta (3 torretes) 

 

 3.500,00€ 

 

0 vots 

8. Instal·lar un nou punt de llum per il.luminar 
les escales de la Plaça Sant Domènec amb 
Muralla del Carme (sobre el quiosc de diaris) 

 

 6.308,16€ 

 

11 vots 

9. Font al parc infantil de Casa Caritat  3 vots 

10. Barana a la Pl. Cots  1 vot 

11. Instal·lació de jardineres al solar del c/ de la 
Mel (3 torretes) 

3.500,00€ 11 vots 

 

Per tal de compensar obres als diferents barris del districte, partint de les propostes més 

valorades es proposa que s’executin: 

Instal·lar un nou punt de llum per il·luminar les escales de 

la Plaça Sant Domènec amb Muralla del Carme (sobre el 

quiosc de diaris) 

6.308,16€ 

 

Instal·lació de jardineres al solar del c/ de la Mel (3 3.500,00€ 



 

Plaça Major, 1, 5 i 6 08240 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E 

 
7

torretes) 

Reubicació elements parc infantil parc Ramon Estrada 

(per tal d'evitar partits de futbol) 

2.100,00 € 

 

Arranjament de les escales que van del Passeig Pere III 

al C/ Circumval·lació  

18.091,84€ 

Reservar aquests 

diners fins a poder 

completar l’actuació 

global de la 

connectivitat del 

Passeig amb el c/ 

Circumval·lació 

TOTAL 30.000€ 

 

 

3) Informacions sobre el procés del Pla de Govern  

La secretària del districte, Sra. Montserrat Gibert, exposa les principals informacions del 

procés per elaborar el Pla de Govern. Es recorda que, el Pla de Govern és el document que 

recollirà les principals actuacions que es faran els propers anys a la ciutat i que, per definir-lo, 

s’ha engegat un procés de recollida de propostes i/o actuacions obert a tota la ciutadania al 

qual s’hi pot participar telemàticament ( a través del web municipal) o assistint a les diferents 

reunions sectorials (Diàlegs). 

 A dia d’avui s’han celebrat 13 sessions sectorials i en resten per celebrar 3: 

• 6 de juny Solidaritat i cooperació 

• 8 de juny Medi Ambient 

• 14 de juny Urbanisme 

• 15 de juny Drogodependències 

• 17 de juny Joventut 

• 21 de juny  

o Salut 

o Cultura 

• 22 de juny  

o Serveis socials 

o Interculturalitat 

• 29 de juny 

o Esports 
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o Gent gran 

o Mobilitat 

• 5 de juliol  Dona 

• 7 de juliol Comerç 

• 13 de juliol Turisme 

• 14 de juliol Barris 

 

A nivell global el Pla de Govern consta de: 

- 5 eixos 

- 26 àmbits d’actuació 

- 246 actuacions inicials, proposades per l’equip de govern 

- 111 actuacions noves proposades per la ciutadania (telemàticament i a través dels 

diàlegs presencials realitzats fins ara). 

 

4) Torn obert de paraules 

La Sra Maria Segalés  comenta que al Casal de la Gent Gran del c/ Circumval·lació quan plou 

els entra aigua. 

El regidor Aloy  explica que el projecte està aprovat i les obres adjudicades i la previsió és que 

comencin o aquest juliol o al setembre. El pressupost d’execució d’aquesta obra és de 

100.000€ i bona part es financia a través de la Diputació de Barcelona. 

La Sra. Maria Segalés  demana si el Casal podria utilitzar l’espai de la pista Castell per fer-hi 

alguna activitat. 

El regidor Aloy  comenta que mirarà si es pot utilitzar aquest espai. 

 

La Sra. Sussi Garcia  demana si la font de la Plaça Espanya ja s’està arreglant. 

El regidor Aloy  li consta que si però ens n’assegurarem. 

 

El Sr. Josep Griera  comenta que a la Plaça de les Oques hi ha dos escocells on no hi ha 

arbres i demana si es poden tapar ja que són un perill (caigudes) 

 

La secretària del districte, Sra Montserrat  Gibert, comenta que la Sra. Rosa Mª Masachs , 

que avui excusa la seva absència, comenta que el semàfor de la Crta de Cardona que permet 

girar a la dreta cap al Consell Comarcal caldria sincronitzar-lo amb el de la Crta de Vic perquè 

es posin vermells al mateix temps. Ara hi ha una diferència d’uns 4 segons abans no deixa de 

fer àmbar i els cotxes que venen del c/ Era Esquerra van embalats per què el veuen en àmbar i 

sovint se’l salten amb el perill que suposa pels vianants. 

Tots els assistents estan d’acord en el què comenta. Es demanarà al departament de mobilitat 

si es pot solucionar. 
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La secretària del districte, Sra Montserrat  Gibert, comenta que la Sra. Concepció Almarcha , 

que avui excusa la seva absència, vol deixar constància que Manresa es veu més neta. 

 

La Sra Maria Segalés  comenta que al Passeig hi ha molta brutícia de coloms. 

 

El Sr. Antoni Fernandez  demana que les terrasses del Passeig escombrin el seu tros més 

sovint ja que a mitja tarda solen estar molt brutes de papers. 

 

El Sr. Josep Griera demana quan s’acabarà la Plaça Simeó Selga. 

El regidor Aloy  explica que aquest és un dels projectes dels quals s’han demanat diners a la 

Diputació de Barcelona, dins el Pla Xarxa. Esperen que la Diputació resolgui a finals de juliol i 

llavors sabrem si hi haurà aportació econòmica pel projecte. 

El Sr. Antoni Fernandez  demana que s’ensenyi el projecte que es va acordar amb els veïns i 

entitats per mitjà d’un procés participatiu ja que li sembla que no té res a veure amb el què s’ha 

construït. 

 

 

 

En no haver-hi més intervencions es dóna per acabada la sessió a les 20:45 h 

 

 

 


