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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE PONENT 
 
 
 

Lloc de celebració: Centre Cívic Selves i Carner    Hora d’inici: 19,05 h  
Data 09/04/2019                Hora d’acabament: 20,30 h 
Núm. :1/2019 
 
Ordre del dia: 
 
1.Aprovació de l'acta anterior 
2.Reforma del Reglament de Participació Ciutadana 
3.Pressupost 2018: Seguiment de l’estat de les actuacions a executar al districte 
4.Tria de les actuacions a executar el 2019 
5.Torn obert de paraules 
 
Assistents: 
Jaume Arnau Capitán, regidor president de la Mesa 
Cristina Cruz Mas, regidora de Districte. 
Pol Huguet Estrada, regidor de Participació. 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl. Catalunya 
Agapito López Rios, en representació de l’AV Mion-Puigberenguer-Poal 
M. Teresa Martínez Sala, en representació de l’AV de Torre Sta. Caterina 
M. Dolors Zamora Carmona, en representació de l’AV de Torre Sta. Caterina 
Gemma Tomàs Vives, en representació de la CUP 
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi 
Cèlia Capell Castellà, en nom propi 
Maria Cunill Gil, en nom propi 
M. Alba Borrós Vila, en nom propi 
Jordi Lladó Richter, en nom propi 
Xavier Torras Oliveras, en nom propi 
Rosalia Muñoz Segura, en nom propi 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 

El regidor Jaume Arnau dóna la benvinguda als assistents al plenari i tot seguit dóna pas a l’ordre del 

dia fixat per aquesta reunió. 

 
1. Aprovació de l’acta anterior 
 
A continuació el regidor Jaume Arnau demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta 
de la darrera sessió del dia 8 de novembre de 2018, la qual ja es va remetre prèviament als membres 
del Consell. El Sr. Víctor Feliu demana que es canviï, on diu “hi ha la cistella de bàsquet” la paraula 
“pilones” per “pilotes”. Anotada l’esmena es dóna per aprovada l’acta anterior. 
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A continuació el regidor Jaume Arnau dóna la paraula al regidor Pol Huguet, a fi que expliqui el 
procés de revisió del Procés Participatiu: 
 
 

2. Reforma del Reglament de Participació Ciutadana 
 
El regidor Pol Huguet explica: 
 
a) Fa dos anys es va iniciar el procés de revisió del Procés de Participació Ciutadana, amb 
propostes, incorporacions i modificacions vàries. Finalment, el 28 setembre de 2018, el Ple Municipal 
va aprovar el nou Reglament de Participació Ciutadana. S’ha elaborat un reglament més amè i 
comprensible per a la ciutadania. S’ha editat un llibret, i la versió digital està a internet. Durant nou 
mesos s’han revisat diferents punts. 
 
En aquest nou document s’han tret punts que ja estaven recollits en altres normatives i se n’han 
desenvolupat d’altres com són l’ús dels torns de paraula, convocatòries, etc. 
 
El document jurídic es va publicar al BOP i al DOGC de febrer de 2019. 
 
El document sencer es pot consultar a la web manresa.cat/participació que també s’ha renovat per a 
fer-la més entenedora. El fulletó que s’ha publicat és un petit resum. 
 
S’ha desenvolupat, per exemple, com demanar a l’Ajuntament sobre matèries de competència 
municipal, tant d’interès general com individual. Si s’admet a tràmit o no i els períodes.  
 
La iniciativa ciutadana per la qual les persones veïnes majors de 16 anys poden demanar a 
l’Ajuntament que realitzi actuacions de competència municipal, per mitjà de la recollida i presentació 
de signatures, i el nombre de signatures que calen, segons es tracti de consultes populars 
referendàries, no referendàries (no cal l’autorització de l’Estat), per promoure processos de 
participació ciutadana, una audiència pública i com es demana.  
  
Ja hi ha la llei catalana de consultes no referendàries i la llei espanyola sobre referèndums que 
detallen quin nombre de firmes s’han de recollir per a cada cas. Per exemple, per a poder demanar 
una consulta popular no referendada, segons la llei espanyola s’ha de tenir 18 anys, estar 
empadronat i tenir el DNI. En canvi, la Llei catalana diu que, per consultes no referendades, es pot 
demanar a partir dels 16 anys.  
 
Aquest reglament també tracta el tema de l’audiència pública que és un acte de presentació, per 
part del govern, d’un tema d’especial rellevància i posterior debat públic amb la ciutadania. Regula 
qui la pot demanar i com es desenvolupa. Per exemple, per tractar sobre el projecte d’una nova 
plaça.  
 
Els òrgans permanents de participació són espais consultius d’assessorament, informació i debat 
d’àmbits concrets o bé d’àmbits territorials. Són públics i totes les persones que són ciutadanes hi 
poden assistir-hi com a oients. Però, rebre convocatòries, actes i el vot, només correspon a les 
persones que siguin membres del consell. 
L’anterior reglament explicava com es podia crear un consell nou, però no deia com es podia tancar. 
 
Hi ha consells que no es convoquen mai. Per exemple, per llei, és obligatori que hi hagi consells 
escolars, però n’hi ha d’altres que no són obligatoris i no funcionen, que s’han de tancar.  
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Hi ha els consells sectorials que són per tractar temes concrets: cultura, esports, cooperació, salut, 
mobilitat, etc.  
Els consells de districte, que afecten a un territori concret, i el Consell de Ciutat que és el màxim 
òrgan de participació. 
 
Hi ha altres maneres de participar com són els processos participatius que són una seqüència 
d’actes, delimitats en el temps, dirigits a promoure el debat amb la ciutadania, a fi de recollir les 
seves opinions i propostes respecte a una actuació municipal. Al Reglament s’hi detallen les fases i 
les intervencions al Ple municipal.  
 
També es regulen els registres de participació com són el Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes per conèixer les entitats de la ciutat per tal de fomentar l’associacionisme local i poder 
rebre les subvencions. El Registre Ciutadà de Participació on qualsevol ciutadà pot demanar que 
se l’informi i que pugui participar en processos i espais  sobre un tema concret que sigui del seu 
interès, com pot ser, per exemple, parcs i jardins, etc. 
 
 
 
b) Torn obert de paraules sobre el Reglament de Participació: 
 
El Sr. Víctor Feliu demana que hi hagi més participació en relació al nou reglament, com per 
exemple, més poder decisori pel Consell de Districte. Que es van presentar aportacions que 
finalment no s’han recollit. Demana si aquest nou reglament és esmenable i si es pot esmenar en un 
Ple municipal. Que quan es presenta una petició a l’Ajuntament, per temes d’interès general o 
individual, s’hauria de respondre en 10 dies i en la realitat poden tardar 40 dies a dir que no s’admet 
a tràmit. 
 
El regidor Pol Huguet respon que en el termini de 10 dies l’Ajuntament ha de dir si ho admet a tràmit 
o no, però que sí que pot ser que tardi mesos a resoldre una petició. Si hi posem menys termini 
mentiríem, ja que els processos interns que s’han de seguir són laboriosos per fets com que les 
persones que són tècniques han d’informar, els/les caps de servei també, els/les caps de les àrees 
han de donar el vistiplau, els/les regidor/es han de signar, etc. Que tant de bo es pogués complir. 
Que, per molt que hi hagués la intenció d’accelerar-los, no es podria complir aquest termini.  
 
El Sr. Víctor Feliu, també es queixa pel fet que s’hagi d’esperar tres mesos per saber si s’admet o no 
a tràmit una iniciativa ciutadana. Que és massa temps. El regidor Pol Huguet contesta que els 
tràmits, en temes de participació, són lents. Que la versió ràpida és la dictadura. Que la qualitat del 
procés, si el vols fer participatiu i ben fet, necessita temps. 
 
Com que no hi ha més preguntes, el regidor Pol Huguet dóna les gràcies a les persones que hi han 
realitzat aportacions i a les assistents, per la seva atenció, i s’acomiada.  
 
 
 

3. Pressupost 2018: Seguiment de les actuacions a executar al districte 
 
A continuació la regidora Cristina Cruz detalla l’estat de les actuacions escollides pel pressupost de 
2018: 
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BARRI 
ACTUACIÓ 

Cost 
proposta 

Contractat 
districte 

Detall Secció 

BELLAVISTA     

Instal·lació de parc infantil 
Bellavista 

15.500€ 8.000€ Instal·lar d'elements de jocs infantils (quedarà 
pendent la  millora del paviment per tal de complir 
amb la normativa de seguretat. Aprox. 15,000€). 
Es proposa guardar els diners d'aquest any i, 
quan es tinguin els diners de la segona fase l'any 
vinent, fer l'actuació conjunta. 
 

via 
pública 

 
PL CATALUNYA 

    

Tossal dels Cigalons    20.000,00 €  10.000€ Arranjar una zona amb jardineres i alguns bancs. 
Projecte fet i contractat. 
 

parcs i 
jardins 

 
VALLDAURA 

    

Millora accessibilitat vorera i 
rigola davant residència 
Valldaura, carrer Cós (rebaix) 

    2.500,00 €  2.500€ Els treballs consistents en la millora de la vorera i 
rigola del davant de la residència són complicats i 
s'ha valorat fer un projecte per arranjar tota 
l'entrada del c/ del Cós. No n’hi ha prou amb 
només 2.500 €.  S’ha de parlar amb l’AV. 
 

via 
pública 

 
TORRE STA. CATERINA 

    

Instal·lació  2 pals de llum  a la 
Torre de Santa Caterina per 
complementar actuació 2017. 
Actuació de 2018, fins al barri del 
Taleca 

    3.430,98 €      3.430,98 € A fi que la il·luminació quedi més ben repartida 
s’ha consensuat un altre punt de llum, amb 
l’AAVV. Ja està fet. 
 

xarxes 

 
EL XUP 

    

Arranjar i reforçar vorera de la 
parada de bus del Xup 

6.000,00 € 6.000,00 € S'arranjarà i reforçarà la vorera de la parada 
actual. Breument es contractarà. 
 

via 
pública 

TOTAL 47.430,98€ 29.930,98€   

 

La regidora Cristina Cruz explica que es va mirar de canviar de lloc la parada de bus del Xup, però, 
com que era complicat, es va decidir arreglar la vorera de la parada actual. 
 
La regidora Cristina Cruz explica que el rebaix del c del Cós es farà igualment, però que el regidor 
Marc Aloy i els tècnics de Territori es posaran en contacte amb l’AV de Valldaura per parlar del 
projecte de tota l’entrada al carrer, des de la Muralla. A aquesta sessió no hi ha vingut ningú del barri 
de Valldaura per a poder-ne parlar. 
 
El Sr. Caballol diu que s’hauria d’ampliar la vorera del c. del Cós. 
 
El Sr. Xavier Torras diu que manca amplada a les voreres. 
 
El regidor Jaume Arnau diu que és difícil pujar i baixar de la vorera a la calçada amb les cadires de 
rodes i que és complicat pel personal de les ambulàncies que hi aparquen al davant. L’accés a la 
residència és complicat.  
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La regidora Cristina Cruz diu que el projecte l’han de realitzar des de Projectes Urbans, que parlaran 
amb l’A.V. de Valldaura. Que s’ha d’arranjar des de la Muralla i que al Districte no hi ha suficients 
diners per a poder pagar-ho tot. 
 
 

4. Tria de les actuacions a executar el 2019 
 
La regidora Cristina Cruz demana que es facin propostes d’actuacions pel 2019. 
 
El regidor Jaume Arnau avisa que, amb motiu de les eleccions municipals que hi haurà el maig, a mig 
juny prendrà possessió el nou govern de la ciutat, per la qual cosa pot ser que aquesta reunió s’hagi 
de realitzar el setembre, amb els regidors nous, i que les actuacions de 2019 s’hagin de realitzar a 
finals d’any. Però que les actuacions que es demanin avui quedaran recollides a l’acta. 
 
La regidora Cristina Cruz diu que igualment estan reservats els 30.000 EUR pel Districte. 

La Sra.Teresa Martínez diu que de la Granja Vica al Taleca hi ha uns 600 m de carretera sense 
il·luminació. És perillós perquè si vas amb el cotxe, els caminants passen pel mig i no es veuen. 
També hi ha porcs senglars. El Sr. Xavier Torras diu que hi ha gent que hi surt a córrer o a passejar i, 
si van vestits de negre, no es veuen gens. 

El Sr. Jordi Lladó Richter demana que es finalitzi el Parc de Bellavista. La regidora Cristina Cruz 
respon que ja es va aprovar. 

La Sra. Cèlia Capell diu que al Xup demanen un parc de salut per a la gent gran. Que si no tenim tots 
els diners, que es faci per parts.  

La Sra. Teresa Martínez diu que a la Torre de Sta. Caterina, per travessar la carretera, s’ha de fer un 
salt i que és perillós. La carretera, però, és de la Diputació. Es demana que sigui municipal.  

El Sr. Agapito López diu que a la Mión necessiten una teulada per l’escenari de la Pl. Democràcia  ja 
que, quan plou, es mullen els instruments dels músics que hi actuen. També, al camí de la Gravera, 
hi ha un vial, baixant el c Saragossa, al camí de Rajadell, on hi ha una casa sola, de pagès, que no té 
cap pal de llum. Però que el més urgent és la teulada de l’escenari. 

El Sr. Caballol diu que hi manca un reductor de velocitat al c Saclosa, abans d’arribar al pas de 
vianants. Hauria de ser llarg, pintat de vermell. El Sr. Víctor Feliu diu que hauria de ser com el que hi 
ha al c. de la Pau. El regidor Jaume Arnau diu que el demanarem a qui pertoqui. 

El Sr. Caballol es queixa de les pintades de grafits que hi ha al Parc Vila Closes/Pintor Basiana. Que 
s’haurien de netejar i pintar-hi un mural. El Sr. Víctor Feliu diu que hi hauria d’haver un tipus de 
pintura impermeable que impedeixi que s’hi pinti a sobre. El Sr. Xavier Torras diu que als Ferrocarrils 
Catalans utilitzen un producte per netejar les pintades.  

El Sr. Caballol diu que el més important és el reductor de velocitat.  

El Sr. Xavier Torras diu que el reductor del c de la Pau és molt més suau que el que hi ha al Suanya, 
que té un doble sotrac molt pronunciat, de rebot contra rebot i els vehicles hi toquen tots. Que quan hi 
passes has de parar i baixar suaument, que sents el croc al cotxe perquè hi toca i que cada vegada 
s’està enfonsant més. Diu que ja s’ha queixat a l’Ajuntament però que no ho han solucionat. Però que 
aquesta actuació no ha de ser un tema de Districte, sinó una revisió d’una obra que està mal feta. 
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La Sra M.Teresa Martínez Sala diu que van col·locar una banda sonora al lloc que no pertocava, de 
la Torre Sta. Caterina a Manresa, i allà els vehicles van massa de pressa. També diu que de la Torre 
de Sta. Caterina al Taleca falta asfaltar un tros que fa més de 30 anys que el reclamen. 

La regidora Cristina Cruz demana si es vol proposar alguna actuació més i ningú proposa res més. 
Diu que prenem nota d’aquestes peticions. 

5.Torn obert de paraules 

El Sr. Víctor Feliu diu que fa un any i mig la Coordinadora de Jubilats denunciava el mal estat de 
carrers malmesos. Llavors es diu que Manresa és ciutat amiga de la gent gran. Fa temps va enviar a 
l’Ajuntament una foto del Parc Josep Vidal on es veu que està malmès i no s’ha reparat. També està 
deixat aquest parc de davant del Centre Cívic Selves i Carner. Es queixa que l’Ajuntament demana 
que diguem actuacions que es podrien fer, però que després no les arregla. Que no serveix de res 
presentar instàncies ni suggeriment, si després l’Ajuntament no ho soluciona. També diu que hi ha 
desídia en el manteniment de parcs i jardins. La regidora Cristina Cruz respon que, en relació al Pla 
de Xoc, hauria de venir el personal tècnic de l’Ajuntament a explicar-lo. Que pot enviar la previsió. La 
Sra. Cèlia Capell diu que el parc del Xup també està malmès. 

El Sr. Víctor Feliu diu que la problemàtica dels vehicles mal aparcats al pas de vianants de la cruïlla 
del C Bailèn/Numància continua essent la mateixa i que algun dia hi haurà un accident. Que se li va 
enviar un informe de les actuacions policials a la zona, però que ell va demanar l’informe d’aquell 
indret en concret i encara l’està esperant. Que torna a demanar l’informe de les actuacions i multes 
que s’han posat en aquest lloc, en concret. La regidora Cristina Cruz respon que cada vegada s’ha 
fet arribar aquesta petició a la Policia Local. 

El Sr. Víctor Feliu diu que el c Solsona, a la vorera del pàrquing dissuasiu que baixa, hi han col·locat 
un senyal de diu prohibit aparcar en tota la vorera, però que hi continuen aparcant els vehicles. Que 
la Policia Local hi hauria de posar multes. 

La Sra. Cèlia Capell diu que l’espai on hi ha els contenidors d’escombraries, abans d’arribar al Xup, 
s’ha convertit en un abocador incontrolat de deixalles. Demana que es solucioni. Que hi tiren les 
deixalles els que venen de Salelles. La Sra. M. Teresa Martínez diu que les hi tiren persones que 
viuen al costat del polígon. Que el personal de neteja les treu, però que l’endemà ja en torna a estar 
ple. La Sra. Cèlia Capell diu que les persones que les hi tiren (les ha vist perquè passa moltes 
vegades per la carretera), abans tenien els contenidors instal·lats davant de casa seva, a Sant 
Salvador de Guardiola, però que, com que l’Ajuntament de Sant Salvador ha tret els contenidors 
perquè quedava lleig que es veiessin al costat de la carretera, el problema ha anat a parar a 
Manresa. La Sra M. Teresa Martínez diu que també trenquen els contenidors. La Sra. Cèlia Capell 
diu que també hi ha vehicles cremats. La regidora Cruz contesta que és un problema complicat 
d’incivisme. 

La Sra. Cristina Cruz diu, responent la pregunta realitzada per la Sra. l’Agnès Farreras, en una 
anterior sessió del consell, en relació a si hi ha hagut alguna modificació del terme municipal de 
Manresa, que no hi ha hagut cap modificació rellevant. 

La Sra. M.Teresa Martínez demana què poden fer amb els porcs senglars. Que ja han demanat que 
vinguin a fer batudes. Diu que n’ha arribat a comptar 20, davant de casa seva. Que sortir a la nit, 
sense llum i estant ple de porcs seglars, suposa un perill. 

El Sr. Xavier Torras diu que tenim a prop la pesta porcina. Que a Europa paguen 100 EUR per porc 
mort. Que Montserrat és una granja de porcs senglars. Que a la riera de Rajadell n’hi ha molts i que 
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s’hauria d’obrir la veda. Que poden escampar la pesta porcina. A Canet els porcs senglars tiren a 
terra els contenidors. Tothom ha hagut de tancar la vinya. Diu que travessen l’eix per sota, per 
canonades, viaranys i que baixen al riu Cardener. Que cada dia hi ha menys caçadors. La Sra. 
M.Teresa Martínez diu que es mengen les collites i que si vas en moto, estant el camí sense llum, i 
caus a terra i senten la sang... és perillós. Creu que s’haurien de fer batudes per part de 
l’administració. El Sr. Xavier Torras diu que a Alemanya han tancat el país i que franctiradors de 
l’exèrcit maten porcs senglars. Que, si tanquen les fronteres per la pesta, els qui tenen granges de 
porcs hauran de deixar de treballar. A Girona pagaran 50 EUR per porc senglar mort. Allà hi tenen 
molts camps de blat de moro i que els animals tenen gana per la sequera. Però que aquest problema 
s’hauria de solucionar des de les institucions supramunicipals, que no és un tema de l’Ajuntament. 
Que s’hauria de treure la veda.  

La regidora Cristina Cruz diu que traslladarem tot el que s’ha demanat a qui pertoqui. 

El regidor Jaume Arnau s’acomiada del Consell de Districte, ja que aquest és el darrer plenari 
celebrat abans de les eleccions municipals.  

I quan són les 20,30h i no tenint més temes a tractar, el regidor Jaume Arnau dóna les gràcies a 
tothom i tanca la sessió. 


