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Acta de la sessió del Consell del Districte 

Centre. 09 de novembre de 2017 

 

Lloc de celebració : Centre Cultural del Casino  Hora d’inici:  19:05 h  

Data:  09 de novembre de 2017    Hora d’acabament : 20:35h 

Núm:  3/17 

 

Ordre del dia 

 

1) Aprovació de l'acta anterior  

2) Pressupost de districte 2017: seguiment de les actuacions a executar  

3) Informacions vàries:  

a. El pressupost participatiu 2018 

b. Manresa, capital de la cultura catalana 

4) Torn obert de paraules  

Assistents 

REGIDOR Marc Aloy Guàrdia 
PRESIDENT MESA Josep Mª Sala Rovira 

AVV ESCODINES 
M Carme Carrio 
Salabarnada 

Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 
Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 

Associació Gam Lilium (associació en suport 
de la dona victima de la violència masclista) Concepció Almarcha Villena 

ass espanyola contra el càncer. Junta local de 
Manresa Rosa Mª Salvador Gili 
ass. L'Olivera Antònia Ma. Gorgas Bargay 

ciutadana  Rosa Ma. Masachs Playà 
ciutadana  Sussi Garcia Soldevila 
Ciutadà  David Romero Jubells 
funcionaria Montserrat Gibert i Antich 
 

Excusats 

 

AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 
Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 
Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 
CDC Magda Marcè Siñol 
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CUP Gemma Tomàs Vives 

Ciutadà  Carme Clusellas Melé 

ciutadà  Anjo Valentí Moll 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 
 

Absents 

 

Agrupació Cultural del Bages Paulí Gros Esteve 

Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn 
Omaïr Noureddine El Bennadi 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Maria Segalés 
Associació Misteriosa Llum Antoni Fornells Canal 
UBIC-manresacomercial Joan Tomasa Garroset 
Fundació Privada Cultura i Teatre Efrèn Planes Gené 
ass. L'Olivera Imma Serra 
Ass. Cuineres del Bages Dolors Gomez Pardo 
Il.lustre Col.legi d'Advocats de Manresa Daniel Bacardit Fernandez 
Activament Catalunya Central Josep Franch Barba 

Associació cultural per al desenvolupament de 
Tivaouane Saliou Samb 
Plataforma ciutadana no més morts C-55 Josefina Casals Font 

Ass taula de les arts visuals de la Catalunya 
central (TAV-CC) Roser Oduber 
Associació de locals d'oci nocturn de Manresa Dídac Martínez Guitart 

Col.legi d'aruitectes de catalunya- delegació 
Bages-Berguedà Claudina Relat Goberna 

ERC Joan Perarnau Llorens 

PSC Mercè Cardona Junyent 
C'S Andres Rojo Hernandez 
DM Adelaido Marín Bachir 
Ciutadà  Estanislau Nadeu Riu  

Ciutadà  Albert Gómez Pardo       

Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     

AVV PASSEIG I RODALIES Carme Prunés Llasera 
 
 

Intervencions / comentaris 

 

El president de la Mesa , Sr. Sala, dóna la benvinguda als assistents i passa a desgranar 

l’ordre del dia previst: 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

El Regidor Sala  demana si hi ha alguna esmena a fer a la darrera acta. Alguns dels assistents 

comenten que no l’han rebuda. 

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 

 

El regidor Sala comenta que, si no hi ha cap inconvenient es començaria pel punt de l’ordre  

del dia que fa referència  al tema de “Manresa, capital de la cultura catalana”. Aquest punt serà 

presentat pel cap del servei de Cultura, el Sr Serafí Vallecillos.  

 

2. Manresa, capital de la cultura catalana 

Aquesta capitalitat  és promoguda per l’Organització Capital de la Cultura Catalana que 

s‘inspira en la Capital Europea de la Cultura per: 

• Contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes 

• Incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes 

• Promocionar i projectar el municipi tant a l'interior com a l'exterior" 

 

Els objectius estratègics són: 

- Contribuir a reforçar el perfil i la vocació cultural de la ciutat, amb una visió estratègica 

- Fer visibles els actius culturals ja existents a la ciutat i ampliar el radi de la programació i la 

participació cultural als àmbits menys coberts (arts visuals, noves tecnologies, diversitat, etc.) 

- Assegurar que les apostes importants tenen continuïtat i que enllacen amb una visió a llarg 

termini. 

 

Finalment el Sr. Serafí Vallecillos comenta que aquestes actuacions seran: 

. Una gran oportunitat per a Manresa 

. Un catalitzador per accelerar l’activitat de la ciutat en termes culturals, turístics i de 

desenvolupament 

. Un reforç del caràcter de capital territorial dins la Catalunya Central 

. Una posada en valor la cultura manresana 

. Una promoció de la ciutat i amplificació de l’impuls i de l’impacte de Manresa 2022 i d’altres 

projectes culturals de la ciutat 

. Un punt d’inflexió per al futur cultural de Manresa 

 

Pel què fa a la programació d’activitats : 

. Actes destacats i moments forts: acte inaugural , acte central i acte de cloenda. També 

moments forts de la programació anual 

. Activitats ad hoc  inserides en les programacions ordinàries  dels equipaments i programes 

culturals de la ciutat 
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. Activitats proposades pel Consell Assessor i també des del sector associatiu, que han estat 

valorades pel propi Consell 

. Activitats programades pel sector privat 

 

El  regidor Sala  dona les gracies al Sr. Serafi Vallecillos . 

 

3. Pressupost de districte 2017: seguiment de les a ctuacions a executar 

Tot seguit el regidor Aloy passa a presentar l’estat de les actuacions del districte: 

 

ACTUACIÓ ESTAT 

Arranjament de les escales enllacen 

Passeig Pere III amb Circumval·lació 

(2a fase) 

Aquesta actuació es lligarà amb les obres 

d’execució d’un dels projectes guanyadors del 

pressupost participatiu 2017: l’ascensor del Passeig 

al c/ Circumval·lació.  

Adequació d'un espai per a la pràctica 

esportiva dels joves entre els barris 

d'Escodines i Balconada (enllumenat i 

demès 

S’està buscant (des de l’ajuntament) quin és el millor 

espai 

Millora de l'itinerari de vianants i 

corredors Passeig del Riu (entre pont 

de Sant Francesc i rotonda Sant Marc 

S'arreglarà tot el sauló d'aquesta zona. En l'indret 

del c/ Apotecari hi ha un conjunt d'arbres i es 

millorarà i se'n col·locarà algun altre. Es preveu que 

a finals de novembre estarà acabat. L'arbre que es 

vol col·locar es plantarà entre finals d'any i finals de 

l'any vinent. 

Millora escossells arbres plaça Crist 

Rei 

Es donarà més amplitud a l'escocell col·locant un 

aro metàl·lic per contenir les llambordes del voltant. 

Es preveu que estigui executat a finals de novembre 

Col·locació de cubs de granet c/ St 

Bartomeu amb Pl del Salt 

Falta contractar-ho. Es col·locaran cubs a la corba 

per evitar l'estacionament de vehicles 

Calefacció al local de l’AV Passeig i 

Rodalies, ampliar potència i legalitzar 

Falta anar-hi l’instal·lador 

Col.locar un banc a l’espai entre el C/ 

Aiguader i C/ St Bartomeu.  

Fet 

 

Es comenta, en relació a l’espai de les Escodines, que hi ha un grup de nois del mateix barri i 

del barri Antic que han demanat un espai per posar-hi un espai de barres de fusta per fer 

exercicis (workout) . La Sra Carme Carrió comenta que això no és el que van demanar i 



 

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 

 
5

trobarien un frau que un espai que reivindiquen com a associació ara es cedeixi a un grup que 

no saben ni qui són. 

 

Pel que fa a l’espai del c/Aiguader, la Sra Carme Carrió  comenta que hi aparquen cotxes a 

dins. El regidor Aloy  explica que es va deixar un espai per plantar-hi un arbre i és per allà per 

on passen. Es mirarà de resoldre aviat. 

 

 

4. Informacions de les regidories: 

a. Pressupost participatiu 2018 

L’Ajuntament de Manresa posa en marxa el procés del Pressupost Participatiu 2018, que 

culminarà, com en els anys anteriors, amb la votació popular de diversos projectes que 

l’Ajuntament es compromet a tirar endavant. Enguany, com a novetat, s’obren espais per tal de 

debatre i dissenyar les propostes que posteriorment es portaran a votació. La primera acció en 

aquesta línia és una jornada participativa, que tindrà lloc el 22 de novembre. 

L’Ajuntament de Manresa posa en marxa d’aquesta manera el procés participatiu d’enguany. 

Les línies mestres del projecte són les mateixes que en les edicions anteriors: la ciutadania pot 

proposar i decidir en què invertir una part del pressupost municipal. Concretament, com l’any 

passat, l’Ajuntament destinarà 200.000 euros del pressupost municipal de 2018 a projectes o 

propostes presentades per entitats o ciutadans/es particulars, que respongui a necessitats del 

municipi. 

Enguany, però, per tal d’enriquir el procés, s’incorporen algunes modificacions a la 

metodologia, com ara l’obertura d’espais deliberatius que permetin dissenyar col·lectivament 

les propostes que després es portaran a votació. D’aquesta manera, es pretén que la 

participació no es limiti a votar una o diverses propostes, sinó també en una fase prèvia, la de 

detecció i proposta de projectes, de manera que la ciutadania s’impliqui en els afers de la ciutat 

amb processos més democràtics de participació. 

Un cop fet la sessió del 22 de novembre continuarà el procés del pressupost participatiu, que 

comptarà amb diverses fases: presentació de propostes, de novembre de 2017 a 31 de gener 

de 2018; validació per part de la comissió tècnica i política de l’Ajuntament de Manresa, el 

febrer de 2018; període d’esmenes, el març; exposició de les propostes presentades, durant el 

març/ abril; sessions temàtiques de presentació de propostes,  durant l’abril/maig; i votació el 

mes de maig. Tot aquest procés començarà, doncs, el desembre de 2017 i finalitzarà el maig 

de 2018. 
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Una altra de les novetats d’aquest any serà a la part final del procés, un cop feta  la selecció 

del projecte, quan es tornarà a obrir el debat, en aquest cas, de dues maneres: 

En primer lloc, la presentació de les propostes es farà no només en una sola sessió, com fins 

ara, sinó que els projectes s’agruparan per temàtiques i es presentaran en diversos dies, de 

manera, que es puguin explicar amb més temps i hi hagi temps per fer comentaris, resoldre 

dubtes i rebre més informació. 

En segon lloc, s’obrirà també un debat on line per tal que la ciutadania pugui exposar els seus 

arguments en relació a cadascun dels projectes. 

Les xifres dels anys anteriors són: 

• Pressupost participatiu 2015:  

-100.000€ 

-28 projectes presentats 

-20 aprovats 

-1 dia votació 

-417 votants 

• Pressupost participatiu 2016:  

-200.000€ 

-26 projectes presentats 

-21 aprovats 

-12 dies votació 

-2.988 votants (univers de 63.115 majors 16 anys: 4,73%) 

• Pressupost participatiu 2017:  

-200.000€ 

-42 projectes presentats 

-36 aprovats 

-18 dies votació 

-6.228 votants (univers de 63.283 majors 16 anys: 9,84%) 

 

Per A l’Ajuntament, el Pressupost participatiu no és només el procés de tria de diversos 

projectes per part de tota la ciutadania, sinó que inclou altres actuacions, que són les següents: 

Pressupost participatiu territorialitzat  

El pressupost participatiu territorialitzat es realitza durant l’any en els diferents consells de 

districte. Es destinen 120.000€ (30.000€ per cada districte) a realitzar actuacions en els 

diferents territoris en què s’ha dividit la ciutat: 
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-Zona centre, que engloba els barris de Passeig i Rodalies, Vic-Remei, Escodines i Barri Antic 

-Zona ponent-sud, que engloba els barris del Xup, Salelles, Torre Santa Caterina-Oller-

Bellavista, Valldaura, Miralpeix, Mion Puigberenguer, Pl. Catalunya-Barriada Saldes, Ferreres-

Suanya-Pirelli 

-Zona nord, que engloba els barris de Poble Nou i Crta. Santpedor 

-Zona llevant, que engloba els barris de Cots-Guix-Pujada Roja, Font dels Capellans, Sagrada 

Família, Cal Gravat-Bufalvent, Balconada, Sant Pau, Els Comtals i Viladordis 

Les actuacions es decideixen en els plenaris de cada consell en el primer semestre de l’any i 

giren principalment entorn a actuacions a la via pública i a projectes urbanístics. La seva 

execució es realitza durant el segon semestre de l’any. 

Temporalització: gener a desembre de 2017 

Sessió explicativa sobre el Pressupost Municipal  

A finals de novembre – principis de desembre es realitza una sessió explicativa de l’estructura 

del pressupost municipal. Des de la regidoria d’Hisenda es prepara una sessió explicativa 

sobre l’evolució del pressupost. En aquesta sessió s’aporten dades com ara el pressupost 

global, el pressupost inicial per capítols, el pressupost executat per capítols o les despeses 

executades per regidories. L’objectiu d’aquesta sessió és donar a conèixer a la ciutadania com 

s’estructura el pressupost municipal, explicitant quina tipologia d’ingressos hi ha  i a què es 

destinen els diners. 

Temporalització: novembre – desembre 2017 

Pressupostos participatius sectorials al detall  

Aquesta actuació s’emmarca en els consells sectorials municipals i/o en òrgans de coordinació 

com a espais amb funció d’assessorar, informar, debatre i proposar assumptes en relació  a 

diferents àrees municipals. 

L’objectiu d’aquestes sessions  és explicar quins projectes s’han desenvolupat durant l’any en 

curs i quins són els projectes i/o les prioritats de la regidoria per a l’any següent. 

Els àmbits sectorials són Barris; Comerç i turisme; Cultura; Dona; Gent gran; 

Drogodependències; Esports; Immigració i interculturalitat; Joves; Medi ambient; Mobilitat; 

Salut; Serveis socials; Solidaritat i cooperació; Urbanisme; Anella Verda; Xarxa d’inclusió; 

Taula del tercer sector. 
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5. Torn obert de paraules 

El regidor Marc Aloy  explica que ja s’han acabat les obres de la 1ª fase de la Plaça Bonavista. 

Comenta que la 2ª fase actuarà sobre els perímetres de la Plaça. Així hi hauran dos carrils a la 

Plaça amb la qual cosa es preveu que el trànsit sigui més fluid. 

 

La Sra. Rosa Mª Salvador  comenta que hi ha un semàfor en àmbar a la Ben Plantada i els 

peatons passen sense mirar, no s’esperen Demana per què hi ha aquest àmbar. 

El regidor Marc Aloy  comenta que aquest semàfor està en àmbar per indicar als cotxes que 

tenen prioritat els vehicles que hi ha dins de la rotonda. 

Explica que s’espera que al gener s’acabi totes la operació. 

 

El Sr. Josep Griera demana si es preveu ampliar el pressupost pel pressupost participatiu 

2018. 

El regidor Marc Aloy  explica que per aquest any no. Comenta que com a novetat enguany hi 

ha aquesta fase prèvia deliberativa amb la qual es pretén poder incentivar la presentació de 

projectes que no només estiguin encarats a l’actuació en l’espai urbà. 

 

La Sra. Carme Carrió  comenta que aquest any l’AVV Escodines renuncia a presentar-s’hi. 

Consideren que és un abús que només es votessin projectes urbanístics. També expressa que 

caldria ser més cursos a l’hora de deixar que determinades entitats presentin projectes, 

sobretot es refereix a determinats clubs esportius. 

Comenta que hi havia mercadeig i que s’orientava al vot Finalment diu que la gent hi ha deixat 

de creure. 

La Sra. Montserrat Gibert  li demana que puntualitzi quan es refereix que s’orientava al vot ja 

que es pot malinterpretar que, el personal municipal, era qui orientava el vot i no és al que es 

refereix la Sra. Carme Carrió. 

La Sra. Carme Carrió  comenta que, efectivament, ella no es refereix al personal municipal. 

El regidor Marc Aloy  fa un apunt recordant que les entitats podien fer difusió del seu projecte 

i, efectivament, els dies de votació al carrer eren on hi havia l’exposició i la taula de votació i 

feien difusió del seu projecte. 

 

El Sr. Josep Griera  vol agrair públicament a la Sra. Dolors Punsà i al Sr. Josep Parés per què, 

tot i l’oposició reiterada dels tècnics municipals a fer-ho,  s’han col·locat les oques a la Plaça de 

les Oques. 

Demana que quan les demandes vinguin del districte es mirin amb més cura. 

 

La Sra. Concepció Almarcha  comenta que enguany les cadires de la Rosita han estat plenes 

de gent per que eren gratuïtes. Demana que l’any vinent es continuï de la mateixa manera. 
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El regidor Marc Aloy  comenta que se n’ha fet càrrec Fira Manresa i ha funcionat molt bé. 

 

El Sr. Antoni Fernandez  demana que es vetlli més pel manteniment de la ciutat. Comenta que 

hi ha poc manteniment. 

 

La Sra. Antònia Mª Gorgas  demana si es preveu alguna intervenció a l’església de Sant 

Francesc ja que està en molt mal estat. 

El regidor Josep Mª Sala  explica que l’any vinent s’invertirà en arreglar la façana. 

 

 

En no haver-hi més intervencions es dóna per acabada la sessió a les 20:35 h 

 

 

 

 

 


