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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: 19,10 h  
Data:1 de juliol de 2013    Hora d’acabament: 19,30 h 
Num. :3/13 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Pressupost 2013 
3. Torn obert de paraules. 
 
Assistents: 
 
Ramon Bacardit Reguant, president de la Mesa. 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Salvador Rossell Aranda, membre de la Mesa. 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’Associació de Veïns Saldes-Plaça 
Catalunya. 
Ferran Camps Cama, en representació de l’Associació de Veïns  del Xup.  
José Miguel Cuesta Gómez, en representació de la CUP. 
Carme Balet, en representació de PXC. 
Maribel Luzón, d’Iniciativa per Catalunya 
Marc Vila, de l’AMPA Sant Ignasi. 
Eduard Calveras, de l’Ampa Escola Valldaura 
Sra M. Lluïsa Cunill, en nom propi. 
Alba Borrós Vila, en nom propi. 
Víctor Feliu, en nom propi. 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 
El president del Districte i regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, Sr. Ramon 
Bacardit i la regidora de Districte, Olga Sánchez Ruiz, donen la benvinguda als assistents, a 
aquesta reunió del Consell de Districte. 
 
Tot seguit, comença l’ordre del dia fixat per aquesta reunió. 
 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
 
El Sr. Ramon Bacardit demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la 
reunió del dia 8 d’abril de 2013, la qual ja es va remetre prèviament als membres del Consell 
i, com que no se’n presenta cap, es dóna per aprovada l’acta esmentada i es signa, en 
prova de la seva conformitat, pel president del Consell. 
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2. Pressupost  2013 
 
La Sra. Sánchez detalla les propostes ja contemplades  que són les següents: 
 

Actuació Cost estimat 

Pas de vianants semaforitzat cruïlla Ctra Cardona-Bruc, inclosos rebaixos 15.000 

Itinerari vianants al XUP: passos vianants i vorera 

-1r accés al barri prol. vorera + pas vianants 

-2n accés al barri, millora i arranjament amb pintura 

8.000 

Ressalts Dos de Maig 

Coixí berlinès a l’alçada de Les Dominiques 

1.200 

Col·locació bancs: 

-c/.Francesc Moragas, a partir Ausiàs March-Ctra Cardona: instal.lar-ne 3 

600 

(200eur/un)  

Reparació escales a Prol. Gral. Prim 

-Esquerdejat parets i reparació alguns graons 

1.000 

Col·locació panells informatius civisme a Pl. Catalunya, Parc Vila-Closes 250 

Instal·lació cartellera pública cilíndrica, a Pl. Catalunya (2.500 EUR) 1.400 

TOTAL 27.450 

 

La Sra. Sánchez recorda que només disposem de 25.000 EUR.  El Sr. Bacardit diu que per 

solucionar que manquen 2.500 EUR,  es demanaran ofertes a varis contractistes, 

començant per les adjudicacions de més import, i així es podrà rebaixar els cost. Si no hi 

arribéssim podríem deixar alguna actuació per l’any que ve. 

El Sr. Feliu reclama la marquesina que s’hauria d’instal·lar a la parada d’autobusos de la 

Font de Neptú, al c. Martí i Pol, i la Sra.Sánchez contesta que l’hem deixat per més 

endavant i a continuació detalla les altres actuacions valorades, en les que també hi ha 

aquesta marquesina, que hauran de quedar pendents per l’any que ve, segons s’ha acordat 

a la Comissió de Seguiment, que són les següents: 

 

Actuació Cost estimat 

Rètol Centre Cívic Selves i Carner 600 

Forats al C Numància-Solsona, entre 39 i 41  

Carrer malmès el final Av. Tudela cruïlla Solsona 15.000 

Modificació sentits circulació c Sant Fruitós, Lleida, Lepant  

Pas de vianants semaforitzat cruïlla Ctra. Cardona-Dos de maig, inclosos 

rebaixos 

17.000 
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Treballs esporga zona Avecrem (talús canal), pollancres al costat del riu 5.985 

Marquesina parada bus c Martí i Pol 6.000 

2 rebaixos pas vianants Ausiàs March, costat bar Robert 2.500 

 

El Sr. Feliu demana el preu de la marquesina. El Sr. Bacardit diu que aproximadament pot 

costar uns 6.000 EUR i que la podem incloure al 2014, dins de l’apartat de concessió del bus 

urbà, i que en aquest any ja se n’han instal·lat dues. Afegeix que l’associació de veïns ho 

hauria de demanar per instància. 

En relació al rètol del Centre Cívic Selves i Carner, el Sr. Bacardit diu que es pot deixar per 

l’any que ve. 

En relació al carrer malmès, al final de l’Av. Tudela cruïlla Solsona diu que el cost absorbiria 

la meitat del pressupost del Districte. 

En relació al pas de vianants semaforitzat de la Ctra de Cardona-Dos de maig, s’ha prioritzat 

el de Cardona-Bruc, per l’escola. 

En relació als dos rebaixos de l’Ausiàs March, s’ha prioritzat el coixí Berlinès, a l’alçada de 

les Dominiques. 

El Sr. Bacardit demana, als assistents, si volen realitzar alguna altra petició. 
 
El Sr. Camps diu que no s’ha parlat del rètol del Xup i el Sr. Bacardit contesta que quedarà 
pel 2014. 
 
El Sr. Camps diu que falta una rebaixa de vorera.  La Sra. Sánchez diu que és veritat. 
 
El Sr. Calveras demana pel rebaixat dels passos de vianants del c/. Ausiàs March i el Sr. 
Bacardit li contesta que per aquest any ha quedat fora. El Sr. Feliu insisteix en què convé 
rebaixar el pas de vianants que hi ha al costat del Bar Robert, per la gent que va amb 
cotxets i a les funeràries. El Sr. Bacardit contesta que el fet que no entri pel 2013 no vol dir 
que no sigui important. 
 
El Sr. Bacardit demana si els presents aproven el pressupost i afegeix que si s’ha de deixar 
quelcom es pot posposar l’opció de 1.200 EUR o bé la de 1.000, però proposa que finalment 
es deixi per més endavant la reparació de les escales del c. Prol. General Prim, ja que ja 
s’han fet moltes coses per Plaça de Catalunya, si és que ningú hi posa cap inconvenient. 
Cap dels presents hi posa objeccions. 
 
 
3. Torn obert de paraules 
 
La Sra. Luzón demana quan començaran les obres del Passatge Padró i el Sr. Bacardit li 
contesta que, tenint en compte que s’han presentat al·legacions, que s’han de realitzar les 
notificacions i la publicació definitiva, calculem que d’aquí a un mes. 
 
El Sr. Cuesta demana si es té idea del pressupost de l’any que ve. El Sr. Bacardit diu que 
no, que el pressupost es començarà a confeccionar a partir del setembre. 
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La Sra. Sánchez demana si hi ha veïns de la Torre Santa Caterina i del Suanya. Cap dels 
presents és d’aquestes zones. Afegeix que es convocarà a les AAVV pel Pla d’Incendis 
Forestals i que s’ha creat un sistema d’avisos per SMS (segons unes llistes) que s’enviaran 
als veïns, a masies i a voluntaris, en cas d’emergència. El Sr. Caballol demana si s’avisarà 
als del Poal. La Sra. Sánchez contesta que també al Poal, la Mión, Viladordis... El Sr. 
Calveras demana si es podrà consultar una web. La Sra. Sánchez contesta que es rebran 
avisos i que hi haurà una web on les persones interessades s’hi puguin apuntar per rebre’ls, 
i que aquesta web ja es podrà consultar a partir de la primera quinzena de juliol. Afegeix que 
el dia 11 de juliol, a les 8,30h, hi haurà una reunió amb les associacions de veïns. 
 
I quan són les 19,30h i no tenint més temes a tractar, el Sr. Bacardit tanca la sessió. 


