
Acta de la sessió del Consell del Districte Nord 

1 de desembre de 2016 

 

 
 

 

 

Lloc de celebració: FUB    Hora d’inici : 20’05h. 
Data: 1 de desembre de 2016   Hora d’acabament : 21’00h. 
Núm: 3/16 
 
 

Ordre del dia 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Seguiment de les actuacions executades el 2016 

3. Informació sobre el procés de Pressupost Participatiu 2017  

4. Informacions sobre el Passatge Torre d’en Vinyes 

5. Informació sobre el Pla de Govern 2016-2019 

6. Torn obert de paraules 

 

 

Assistents 

 

REGIDORA Àngels Santolària Morros 
AAVV Crta Santpedor Carles Boix Planas 
Grup essènic Nostra Llar Casal Parroquial  Jaume Puig Bou 
AGRUPEM ass esclerosi múltiple del Bages Mª Alba Castellana 

ERC Alba Baltierrez 
PSC Felip González Martín 
ICV Gheorghe Marin Berchesan 
Ciutadà  Albert Serra Serena 
Ciutadà  Jaume Canudes Marsinyac 
FUNCIONARI  Montserrat Gibert 
 

  

Absents 

 

PRESIDENT MESA Jordi Serracanta Espinalt 
AAVV Crta Santpedor Josep Vilaseca Santasusana 
Col.legi d'agents comercials de Manresa Salvador Portabella Ballester 
UBIC-manresacomercial Montse Cervelló 
Club Triatló Ateneu Les Bases Toni Martin Bravo 

Agrupació de ball amics per la salsa Francesc Velasco 
CR TEA CC Rosalia Jimenez 
Dones en acció Luisa Montes Romero 
AVV Poble Nou Valentí Serra 



CDC Xavier Torà Aribau  
CUP Jordi Garcés Casas 
C's Miguel Cerezo Ballesteros 
DM Glòria Sag Méndez 
Ciutadà  Fermí Porta Roca 
Ciutadà  Immaculada Vázquez 
ciutadana Ana Cecilia Querol Muñoz 
 

 

Intervencions / comentaris 
 

 

 

1. Benvinguda als assistents  

La regidora del districte Sra. Àngels Santolària , dóna la benvinguda als assistents i 

excusa l’absència del regidor Jordi Serracanta. Tot seguit passa a desenvolupar l’ordre 

del dia.   

 

2. Aprovació de l’acta anterior 

La regidora del districte Sra. Àngels Santolària  demana si hi ha algun comentari i/o 

esmena a fer a l’acta anterior. S’aprova per unanimitat. 

 
 

3. Seguiment de les actuacions executades el 2016 

La regidora Santolària exposa com estan les diferents obres previstes executar 

enguany: 

•••• Instal·lació d’una barana al c/Font i Quer (tram de rampa que enllaça amb el 

c/Sarret i Arbós) => previsió 12 desembre 

•••• Instal·lació d’una barana al carrer Santa Teresa => executat 

•••• Construcció d'un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda al 

local de l'AAVV Crta Santpedor => executat 

•••• Parquet al local de l'AAVV Crta Santpedor => executat 

•••• Instal.lació d'un banc a les parades de bus noves del c/ Barcelona => 

previsió desembre 2016 

 

La regidora comenta que el total d’aquestes actuacions ascendeix a 26.655€ i queden, 

per tant, 3.345€ per decidir.  

Tot seguit exposa les propostes que es van prioritzar que van quedar en cartera per si 

sobraven diners: 

O Bancs per seure barri Poble Nou: 650€ 

O Cartellera activitats costat parc infantil Josep Arola: 

O Cartellera de paret 100x135: 1.150€ 

O Cartellera amb peus 240x150: 1.747€ 



O Arranjar camí de les aigües: 2.500€ 

O Cartelleres cilíndriques (Av.Dolors-J.Arola): 3.250€ 

O Ampliar parada bus C/ Amadeu Vives: 1.800€ 

 

Es decideix arranjar el Camí de les Aigües i demanar a l’AVV Poble Nou on volen 

col.locar un nou banc. 

 

4. Informació sobre el procés de Pressupost Partici patiu 

Es presenta el nou procés de pressupost participatiu 2017: 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



  

  



 

 

 

5. Informació sobre el Passatge Torre d’en Vinyes 

La regidora explica que des de Serveis al Territori es van reunir amb els veïns del 

passatge de la Torre d’en Vinyes per valorar si es volia urbanitzar. El cost de la 

urbanització es de 113.000€, el 90% serà assumit pels veïns per mitjà de contribucions 

especials i el 10% restant l’assumirà l’ajuntament. 

El projecte preveu una plataforma única (sense voreres) amb llambordes i arbrat i 

connectarà el carrer Bisbe Ricomà amb el carrer Concordia. 

Està previst que les obres comencin abans de l’estiu del 2017. 



6. Informació sobre El Pla de Govern 2016-2019 

La regidora Santolària explica que a la web muncipal està disponible tota la 

informació del Pla de Govern 2016-2019. El Pla de Govern 2016-2019 és el resultat de 

les propostes plantejades en els respectius programes electorals i en plans d’actuació 

municipals anteriors. També recull les propostes del Pacte de Ciutat per a la Promoció 

Econòmica i la Cohesió Social i les aportacions de la ciutadania realitzades tant de 

forma virtual (a través de la web) o a nivell presencial (en 17 sessions temàtiques 

realitzades).  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

7. Torn obert de paraules 

La Sra. Mª Alba Castellana , comenta que falta la proposta d’accessibilitat al pas de 

vianants de l’IES Lacetània. Els cotxes aparquen sobre el pas de vianants i la rampa 

queda ocupada i no es pot passar ni amb cadires de rodes ni amb cotxets. 

 

El Sr. Carles Boix  comenta que davant de la llar d’infants de l’Avinguda dels Dolors hi 

ha una cartellera informativa que caldria traslladar al parc infantil Josep Arola. 

 

El Sr. Gheorghe Marin  comenta que falta llum al pas de vianants del c/ Enric 

Granados, entre c/ La Pau i l’escola La Séquia 

 

El Sr. Albert Serra  comenta que al C/ Abat Oliva amb el C/ Balmes els veïns tenen 

problemes amb els arbres i es demana que s’asporguin. 

 

El Sr. Gheorghe Marin  comenta que l’espai que envolta l’escola La Sèquia caldria 

netejar-lo ja que hi ha molts brutícia, males herbes, serps,... és una zona molt deixada 

i amb falta d’il.luminació. 

 

 



El Sr. Albert Serra  comenta que les llambordes de la zona del Centre Hospitalari no 

són uniformes i que els rebaixos del pas de vianants no estan ben fets. 

 

La Sra. Mª Alba Castellana  comenta que al c/ Jaume d’Artés quan els cotxes 

aparquen, tota la part posterior del cotxe queda sobre la vorera i llavors les cadires de 

rodes tenen moltes dificulatst per passar. El Sr. Felip Gonzalez  suggereix que es 

podria, per exemple, posar topalls com els que hi ha a la Plaça Mn. Vidal. 

 

El Sr. Albert Serra  comenta que les voreres del c/ Major són molt estretes. 

 

La Sra. Alba Baltierrez  comenta que a la zona del Pont Llarg, als caps de setmana hi 

van molts joves i ho deixen tot molt brut (deixalles del Mc Donald’s). Demana si es pot 

suggerir a l’empresa que recordi a la gent no tirar les deixalles al carrer i/o si més no 

posar un contenidor en aquesta zona del Pont Llarg. 

 

El Sr. Jaume Canudes  demana que com és que no s’han convocat els presidents de 

l’AVV del Poble Nou i de l’AVV Crta Santpedor. La Sra. Montserrat Gibert , 

coordinadora dels districtes, respon que no s’han pogut convocar per què de fet ells no 

han demanat poder formar part d’aquest òrgan. Amb el  canvi de govern el 2015 es va 

demanar a tots els membres dels òrgans de participació que ratifiquéssin la seva 

voluntat de voler continuar formant part d’aquests òrgans. Es va donar de temps des 

del novembre del 2015 fins al juny del 2016. Com que no van ratificar per això en 

aquest consell ja no se’ls ha convocat. 

 

S’acaba la sessió a les 21:00h. 

 

Amb posterioritat a la sessió es va contactar amb l’AVV Poble Nou per explicar-los el 

motiu de la no convocatòria a aquesta sessió. L’AVV Poble Nou ja ha entrat instància 

per formar part del districte així com també ho ha fet l’AVV Crta Santpedor. 

El president de l’AVV Poble Nou demana que s’afegeixi a l’acta les demanades que 

hauria fet si hagués pogut assistir a la sessió. Aquestes són: 

- Caldria reparar les fustes de bancs de la Font del Gat i del Pati de l’Escorxador 

- L’antic Passatge Bures, ara c/ Manel Sabater, havia d’estar acabat el 2015, 

després es va dir el 2016 i ara a les portes del 2017 encara no està enllestit. 

- Finalment demana que com és que han comunicat als propietaris ( de l’antic 

Passatge Burés) que hauran de pagar 4 anys enrederits de guals sense haver-

los avisat prèviament i sent un passatge privat i sense asfaltar. 


