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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: 19,05 h  
Data 12/06/2018                Hora d’acabament: 20,50 h 
Núm. :2/18 
 
Ordre del dia: 
1.Aprovació de l'acta anterior 
2.Pressupost 2018: tria d’actuacions a executar al districte 
3.Informacions vàries:  

a.  La memòria 2017 de Serveis Socials  
b.  Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima  
c.  Les actuacions del Pla de Xoc al districte  
d.  Camp de futbol de la Pirenaica  
e.  Projecte Enoturístic Oller del Mas  
f.   Obres entorn de la Fàbrica Nova  
g.  Resultats del pressupost participatiu 2018 

4. Torn obert de paraules  
 
Assistents: 
Jaume Arnau Capitán, regidor president de la Mesa 
Cristina Cruz Mas, regidora de Districte. 
Marc Aloy Guàrdia, regidor de Planejament i Projectes Urbans 
M. Àngels Santolària Morros, regidora d’Acció i Cohesió Social 
Francisco Bernal Orta, en representació de Ciudadanos 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl. Catalunya 
Joaquim Garcia Marín, en representació de l’AV Torre de Sta. Caterina 
Jaume Torras Casas, de l’AV del Suanya 
Jordi Lladó Richter, en representació de BR. Bellavista 
Pol Valero Geli, del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Montserrat Perramon Fàbregas, cap de secció de Neteja, Medi Ambient i Canvi Climàtic  
David Gallart Isla, del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sílvia Saura Villar, del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports 
Josefa Ramírez Ruíz, del Servei d’Acció i Cohesió Social 
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 
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. 
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1. Aprovació de l’acta anterior 
 
A continuació demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la darrera sessió del 
dia 6 de març de 2018, la qual ja es va remetre prèviament als membres del Consell, i com que ningú 
hi diu res en contra, es dóna per aprovada l’acta anterior. 
 
La regidora Cruz demana canviar l’ordre del dia a fi que els regidors i tècnics puguin realitzar la seva 
exposició en primer terme i poder marxar a continuació. Ningú hi diu res en contra. 
 
2. Informacions vàries: 
a)Obres entorn de la Fàbrica Nova i el Museu Comarc al: 

El regidor Marc Aloy explica que en el marc del projecte conjunt que ja s’ha començat a desenvolupar 
al carrer Vidal i Barraquer (davant de la piscina municipal), el 26 de juny començaran les obres al 
tram de la via de Sant Ignasi entre la plaça de Sant Ignasi i les piscines municipals. Això significa que 
aquest tram quedarà tallat a la circulació durant dos mesos, durant els quals es faran els enderrocs 
del paviment actual, les rases i la renovació de la xarxa de clavegueram, incompatibles amb el trànsit 
rodat. 

Les obres es perllongaran encara tres mesos més, durant els quals s’obrirà un dels dos carrils a la 
circulació, mentre es completen els treballs.  
Els treballs es portaran a terme durant l’estiu aprofitant que el volum de trànsit és menor que durant 
l’any. L’afectació serà important i, per tant, tal com es va fer durant les obres a la Bonavista, es 
demana que només pugin des de la rotonda de Sant Marc cap a la via de Sant Ignasi els veïns/es o 
els conductors que s’hi hagin d’adreçar forçosament. 
Aquests treballs són una nova fase del projecte d’urbanització que té per objectiu actualitzar les 
xarxes de serveis de la via Sant Ignasi i carrer Vidal i Barraquer, millorar les seves condicions 
d’accessibilitat i proporcionar al nou carrer un nivell de qualitat urbana i cívica adient pel casc antic de 
Manresa. 
L’àmbit d’actuació del conjunt del projecte inclou el tram de la Via de Sant Ignasi entre la pl. de Sant 
Ignasi, les Piscines municipals i el carrer Vidal i Barraquer, amb una superfície de 4.594 m2 i un 
pressupost de 1.284.350,55€ (IVA inclòs), assumit per Criteria Caixa, en el marc del conveni de 
Fàbrica Nova. 
  
Els principals condicionants que ha hagut de resoldre aquest projecte són els següents: 

• Ampliar i millorar els recorreguts per a vianants. 
• Resoldre adequadament la cruïlla de la via de Sant Ignasi amb el carrer Vidal i Barraquer. 
• Racionalitzar els accessos a les Piscines Municipals i dotar l’àmbit d’uns espais especials per 

les parades de bus i zones de càrrega i descàrrega. 
• Completar la dignificació de l’espai públic a l’entorn de l’antic Col·legi de Sant Ignasi. 

  
La proposta  
La nova ordenació de la Via Sant Ignasi es caracteritza per la configuració d’una nova calçada més 
estreta, de 7 metres, amb dos carrils de circulació, un per cada sentit de la marxa. Aquesta reducció 
de la calçada, perdent el cordó d’aparcament que hi ha actualment, permetrà l’ampliació d’ambdues 
voreres. En el cas de la vorera del costat del Barri Antic, aquesta passa a ser sempre superior a 3m i 
arbrada. La vorera contrària, en relació al Museu Comarcal, té una amplada sempre superior a 2,5 m. 
  
Els paviments emprats a la proposta són bàsicament tres: 
 -Paviment de lloses prefabricades de formigó gris:  s’utilitzarà a la vorera de la via de Sant Ignasi 
(banda  de ponent). 
-Paviment de lloses de granit gris flamejat : s’utilitzarà a la vorera que envolta l’edifici de l’antic Col·legi Sant 
Ignasi. 
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-Paviment de panot de 9 pastilles:  s’utilitzarà a la vorera de Via Sant Ignasi (banda llevant). 
 
La vegetació del projecte responen a criteris de sostenibilitat. Així totes les espècies utilitzades seran 
adaptades a les condicions climàtiques de la zona. A la Via de Sant Ignasi s’hi plantaran pereres de flor, uns 
arbres de port mitjà-petit. 
 

Obres al tram sud de la via de Sant Ignasi:  

En paral·lel, a principi de juliol és previst que comencin les obres d’urbanització de la vorera sud de la via de 
Sant Ignasi. La proposta consisteix en completar les intervencions ja fetes en aquest vial amb la finalitat 
d’obtenir una vorera ampla, còmoda i arbrada que millori substancialment la connexió dels vianants entre el riu 
Cardener (zona del pont Vell) i la plaça de Sant Ignasi. L’actuació, que comporta una millora important de la 
relació entre el parc del Cardener i el Centre Històric, serà a la vorera oest (pujant la via Sant Ignasi a 
l’esquerra, sota la Seu), on es farà un itinerari arbrat, que posarà en relació el riu i el Museu Comarcal de 
Manresa i permetrà millorar la comoditat i el paisatge urbà del darrer tram del Camí Ignasià, que es clou a 
l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. 
El projecte té un cost previst de 246.162 euros, dels quals 144.442 són aportats per l’Ajuntament de Manresa i 
101.720 són finançats a través del projecte FEDER 2015-2020 que porta per títol “Manresa 2022: Arribada del 
Camí Ignasià” i que ha permès obtenir finançament per diverses actuacions com les del Museu Comarcal, una 
part de les obres d’urbanització de l’entorn de l’ascensor de la plaça Major i altres obres que s’executaran l’any 
2019 i 2020, com són la urbanització del carrer del Balç, entre d’altres. 
La intervenció es durà a terme entre la intersecció carrer Sant Marc, Camí de la Cova i plaça de Sant Ignasi, i 
permetrà completar un recorregut per a vianants arbrat, còmode i agradable entre el riu i la carretera del Pont 
de Vilomara, un cop s’hagin completat les obres d’urbanització del tram a l’entorn del Museu, que s’executaran 
a partir de l’estiu, i del tram entre les piscines i la carretera del Pont de Vilomara, unes obres que està previst 
que s’iniciïn abans d’acabar l’any. 
 

La Sra. Maria Cunill demana si hi haurà llocs per aparcar. El regidor Aloy contesta que al llarg de tota la Via St. 
Ignasi es podrà aparcar a una banda. No es podrà aparcar a la Pl. del Remei. Actualment allà hi deixen 
vehicles abandonats sistemàticament. A la Fàbrica Nova també hi haurà zones d’aparcament. 
 
El Sr. Joaquim Garcia Marín demana com es podrà accedir al CAP Barri Antic. El regidor Aloy contesta que 
amb transport públic i que l’Hospital intenta resoldre el fet de la manca de places d’aparcament. 
 

b). Millores pla de xoc 2018 de calçades i voreres pel Districte 
 
El regidor Marc Aloy explica aquest estiu s’invertirà 400.000 EUR per reparar calçades. També s’invertiran 
400.000 EUR per voreres, a la tardor, i 200.000 EUR per parcs infantils, al Districte de Ponent (aquesta darrera  
opció prové d’una moció del PSC al Ple). 
Explica els diferents punts en una projecció, com són la vorera davant del Forn Codina (Pl. de Catalunya), i 
cantonades poc segures pels vianants, situades als carrers Lleida i Lepant. Voreres triangulars com la de la 
cantonada c Saclosa-Pl. de Catalunya i l’eixamplament de la vorera davant l’escola bressol, que és molt 
estreta. Un punt interior de l’Avecrem que està molt malmès i als carrers Sant Fruitós-Bruc-Pujolet. 
 
c) Projecte de l’Oller del Mas 
El regidor Aloy diu que l’explicarà a la propera sessió del Consell. Que consta d’un Pla Especial Urbanístic de 
més de 5 anys que està aprovat i que ja tenen llicències d’obres. Es millorarà la mobilitat i les voreres del Xup, 
fins al trencall de l’Oller. Es solucionarà el problema del pont i es farà una passera volada que pagarà l’Oller. 
S’arreglarà el camí del Pont fins a la Cooperativa i els de l’Oller arreglaran els camins i recuperaran una bassa 
que estava assecada. 
 
El Sr. Xavier Torras diu que hi ha un lloc on estan escanyats, que no es pot eixamplar i suposa un perill el fet 
de travessar la carretera. El regidor Aloy contesta que el pla està aprovat per la Generalitat. 
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d). Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima ( PAESC) de Manresa – juny de 2018  
 
La Sra. Montserrat Perramon, cap de secció de Neteja, Medi Ambient i Canvi Climàtic explica que el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima és un pla d’acció per fer front al canvi climàtic. El canvi climàtic és 
un concepte que s’utilitza per parlar de les modificacions que pateix el clima del nostre planeta. Aquest clima ha 
experimentat canvis en el seu funcionament des del seu origen. Malauradament s’estableix que el canvi 
climàtic que s’està produint al planeta en aquests moments és inequívocament d’origen antròpic, vinculat a un 
escalfament global com a conseqüència d’un major nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest 
canvi s'admet que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes 
naturals i el mateix desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat a llarg termini. 
Sensibilitzat per aquest problema, l’Ajuntament de Manresa es va adherir al Pacte dels Alcaldes per una 
energia sostenible (PAES) el 17 d’octubre de 2008  i al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia (PAESC) el 21 
d’abril de 2016. Amb aquestes adhesions s’adquireix el compromís de reduir les emissions de CO2, i en el 
segon a més, a incloure accions en el pla per augmentar la resiliència davant el canvi climàtic. 
 
El PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local.  
Les principals funcions dels PAESC són: 

- Reduir en el territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’eficiència, 
l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables. 

- Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als impactes del canvi 
climàtic. 

- Oferir un subministrament energètic segur, disponible, equitatiu i sostenible. 
 

Els compromisos concrets adquirits amb l’adhesió al Pacte dels Alcaldes són executar accions per assolir 
reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030 i l'adopció d'un 
enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
Per portar a la pràctica aquest compromís s’ha de redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC). La redacció d’aquest pla ha d’incloure: 

- Un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi. Tant  per poder identificar 
els punts forts i punts febles, i a partir d’aquí definir les accions més adients a incloure en el pla; com 
per poder fer el seguiment de l’efectivitat de les accions adoptades. 

- Una avaluació de riscos i vulnerabilitats climàtiques.  
- El Pla d’acció per assolir els compromisos de reducció d’emissions i d’adaptació adquirits. 

I a més a més, cada dos anys caldrà fer el seguiment de la implementació dels plans. 
Actualment ja s’han fet les fases prèvies associades a l’inventari d’emissions i a l’avaluació de vulnerabilitats. I, 
a partir d’aquí, s’han proposat 99 accions, 59 d’elles relacionades amb mitigació i 40 accions relacionades amb 
adaptació. Amb aquestes accions es preveu una reducció de les emissions de CO2 un 20,1% al 2020 i un 
43,39% el 2030.  
Donada la importància del tema, és vital la implicació i compromís de tota la ciutadania. En breu es podrà fer la 
consulta de la documentació associada al PAESC a la web de la Oficina del Canvi Climàtic; i a través de l’e- 
mail de l’oficina (occ@ajmanresa.cat) es podran fer arribar les aportacions, inquietuds i valoracions que es 
considerin oportunes. A més a més, també es realitzarà una enquesta per facilitar aquesta participació 
ciutadana. 
 
e). Camp de futbol Mion-Puigberenguer 
La Sra. Sílvia Saura, cap de Servei d’Esports, en representació del regidor Jordi Serracanta explica que aquest 
camp passarà a ser, de terra, a gespa artificial. El pressupost és de 400.000EUR i es realitzarà en dues fases. 
En la primera el cost serà de 300.000 EUR i consistirà en la instal·lació del sanejament, el reg i adequar  el 
terreny. S’han presentat 8 empreses per la licitació i properament s’adjudicarà. La segona fase consistirà en 
col·locar 6000m2 de gespa artificial. Hi haurà un camp gran, dos camps petits de futbol 7 (fins a 10 anys) i 
vestidors nous. També s’hi podrà jugar a rugbi, si per motius de sequera no es pot regar el camp del Congost. 
L’assentament de l’entorn es farà de manera que sigui accessible amb cadira de rodes, una marquesina pel bar 
i aspersors per regar. El pagament es realitzarà mitjançant un Leasing al llarg de 4 anys, a terminis. Se’n 
beneficiarà l’escola Puigberenguer (hi haurà connexió de l’escola amb el camp), el barri i una millora en l’accés 
a Pl. de Catalunya. És una actuació molt reivindicada pel barri. Els infants han d’anar a jugar a fora i amb 
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aquest equipament els recuperarem. A la Pirinaica hi ha 20 equips de futbol. La major població d’infants és en 
aquest barri. 
 
El Sr. Caballol demana si el manteniment de la gespa entra en el Leasing. La Sra. Saura respon que sí que 
està inclòs. Que la gespa dura 10 anys, que serà de cautxú i que no és dolent per la salut, malgrat s’hagi dit. La 
gespa artificial també s’ha de regar, a fi que la pilota corri més i que el cautxú s’espongi. 
 
f). Memòria de Serveis Socials 2017 
La Sra. Àngels Santolària, regidora de Serveis Socials, explica la memòria del Serveis Socials de l’any 2017. 

 
 
Aquest 19% de la cobertura de la població per part dels Serveis Socials és una dada molt alta. 

 

 

El volum de despesa de serveis socials per ordre de major a menor és: 
1) Els Recursos Humans; equips bàsics d’atenció social; 45% 
2) Serveis d’atenció domiciliària; 23% 
3) Ajuts econòmics: pagament de deutes, lloguers, subministres,... obres a habitatges, pagar 

medicaments, beques menjadors... 13% 
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4) Serveis de centres oberts per a infants 10% 
5) Serveis residencials d’estada limitada: pisos d’emergència, apartaments o fondes per atendre a 

famílies que han hagut de marxar de casa seva,... 7% 
6) Altres 2% 

 
La regidora explica que s’està treballant per tenir un alberg social de 19 places (sobretot pensat per a famílies). 

 

• En quant al percentatge de quantitat econòmica atorgada a entitats socials que desenvolupen projectes 
socials, es reparteix de la següent manera: 

• 35% Creu Roja 
• 19% Fundació Althaia 
• 15,5% Fundació Rosa Oriol 
• 14% Càritas 
• 10% Fundació APIP-ACAM 
• 4,5% Altres 
• 2% casal social del sord 
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El perfil majoritari de l’usuari de serveis socials és una persona autòctona d’entre 30 i 54 anys. 

 
 
Les principals demandes per ordre d’importància han estat: 

• 58% accés a recursos 
• 31% accés a prestacions econòmiques 
• 7% servei atenció domiciliària 
• 2% informe arrelament 
• 1,4% suport i tractament social 
• 0,6% informació i orientació 

 
El 2017 es van atendre 14.480 persones i les problemàtiques tractades per ordre d’importància han estat: 

• Habitatge 
• Ingressos 
• Món laboral 
• Autonomia personal 
• Relacions familiars 
• Educació 
• Relació social 

 
 
El total d’ajuts el 2017 suma 404.000€ repartits entre: 
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- Alimentació i roba => 40.000€ 
- Pobresa energètica => 87.000€ 
- Habitatge => 63.000€ 
- Ajuts menjador => 168.000€ 
- Salut => 46.000€ 

 

 

 
 
g). Resultats del Pressupost Participatiu 2018: 
 

La regidora Cristina Cruz explica que enguany al pressupost participatiu han participat 21 projectes i 
han votat 2.826 persones. Els 4 projectes més votats han estat: 
 
1.- Convertim el Parc del Castell en el pulmó verd del centre de Manresa, presentat per l’AVV 
Passeig i Rodalies i amb 1.399 vots 
 
2.- Millora del Parc del cardener (zona Pont Nou), presentat per Anna Garcia  i amb 1.266 vots 
 
3.- Estimem el Turó del Puigberenguer, presentat per Francesc Rubio i amb 1.011 vots 
 
4.- Vine a jugar al parc del Casino, presentat per Cèlia Fíguls i amb 985 vots 
 

 
3. Pressupost 2018: Tria d’actuacions a executar  
 
A continuació la regidora Cristina Cruz explica les possibles actuacions de 2018, amb els pressupostos 
corresponents: 
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ACTUACIÓ Cost 
proposta 

Observacions  Secció  

BELLAVISTA     
Instal·lació de parc infantil 
Bellavista 

  12.500,00 €  Instal·lació d'elements de jocs infantils (quedarà 
pendent la millora del paviment per tal de complir 
amb la normativa de seguretat. Aprox. 15,000€, 
que seria la segona fase) 

via pública  

 
PL CATALUNYA 

   

Millora talus sos enjardinats 
Comtessa Ermessenda amb 
Bernat Oller 

  20.000,00 €  Viles florides, adaptar l'actuació al pressupost de 
que es disposi. 

parcs i jardins  

        
Adequació del parterre existent 
carrer Martí i Pol (entrada ciutat) 

    4.500,00 € Viles Florides parcs i jardins  

 
VALLDAURA 

   

Millora accessibilitat vorera 
davant residència Valldaura 
carrer Cos (rebaix) 

    2.500,00 €  Treballs consistents en la millora de la vorera i 
rigola del davant de la residència 

via pública  

        
Millora accessibilitat voreres 
carrer cos i establiment bar Blau 

    6.500,00 €  Treballs consistents en la millora de la vorera i 
rigola del davant de l'establiment esmentat 

via pública  

        
MION    
Millora pav iment davant parada 
bus carrer Cadí 

    2.500,00 €  Millora de la capa de rodolada davant de la parada 
de bus 

via pública  

        
Repassar els llums del pont del 
cementiri  ja que sobresurten del 
paviment i la gent s'hi 
entrebanca  

 Aquests model de llums són així. La distància de 
pas és la correcta per no entrebancar-se. 

via pública  

 
XUP 

   

Millora voltants parada bus X up 
(pilons i desplaçament de 
contenidors) 

  Valoració de l'actuació per part de Mobilitat i, a 
partir d'aquí, es podrà valorar 

mobilitat  

Millora vorera parada bus del 
Xup 

6.000,00 € Reparar vorera via pública  

Col·locar tot ú al costat de El 
Retiro 

FET Se n’hi va portar el març-abril Via pública  

        
TORRE STA. CATERINA    
Inclusió pal d'enllumenat a la 
Torre de Santa Caterina 
(complementar actuació 2017) 

    3.430,98 €    xarxes  

        
Col·locar tot ú al Camí de la 
Torre Sta. Caterina 

 FET  Es va portar tot u el mes d'abril passat via pública  

        

SUANYA   
Pont descalçat (Suanya -Masia 
Blanca) 

  10.000,00 €    via pública  

        

TOTAL   67.930,98 €    
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4.Torn obert de paraules: 
La regidora Cruz demana que es triïn les actuacions pel 2018. 
El regidor Jaume Arnau diu que en relació al talús del c. Comtessa Ermessenda els tècnics recomanen no 
gastar més perquè no quedaria prou bé i farien falta molts més diners. 
El Sr. Víctor Feliu diu que el talús del C. Comtessa Ermessenda és molt necessari i que pel seu elevat 
pressupost es podria realitzar per parts. 
La regidora Cruz diu que ningú de districte ha demanat la millora del paviment davant la parada de bus del c 
Cadí, per tant, aquesta actuació decau. Tampoc s’ha demanat, pel Districte, l’adequació del parterre del C Martí 
i Pol, que és una proposta d’actuació del projecte Viles Florides. 
La Sra. Cèlia Capell recorda la problemàtica del bus que va al Xup, que no té espai per girar. 
La regidora Cruz recorda que només queda un pal per a completar l’enllumenat a la Torre Sta. Caterina. 
El Sr. Xavier Torras diu que els llums del Pont Nou enlluernen i que n’hi ha de fosos. 
EL Sr. Joaquim Garcia demana que es reparteixi el tot-ú que es deixa a Torre Sta. Caterina. La regidora Cruz 
contesta que l’Anna Sáez va dir, a l’anterior sessió de Districte, que cadascú se’l repartia. Se’n pren nota. 
El Sr. Jaume Torras diu que el forat del Pont del Suanya no es veia perquè estava tapat per la brossa. Al 
desbrossar-lo s’ha vist que el forat té molts anys. La regidora Cruz contesta que aquesta actuació no correspon 
al Districte i que el Servei de Territori ja està al cas de la situació del pont. 
El Sr. Lladó diu que la Bellavista és l’únic barri que no té parc infantil, que els veïns el volen tirar endavant i que 
ells mateixos han netejat la zona. Que es pot fer l’actuació per parts.  
El Sr. Caballol diu que l’adequació del parterre existent al c Martí i Pol de l’entrada de la ciutat no ha de ser una 
actuació del pressupost de Districte. Defensa l’actuació del talús de Comtessa Ermessenda, ja que es pot 
realitzar en 3 fases.  
 
Finalment es decideix realitzar les següents actuacions amb els pressupostos que es detallen: 
  

ACTUACIÓ ESCOLLIDA  Cost 
proposta 

Observacions  Secció  

BELLAVISTA     
Instal·lació de parc infantil 
Bellavista 

  8.000,00 €  1a Fase instal·lació d'elements de jocs infantils 
(pressupostat en 12.500 EUR els elements i 
15.000 EUR adequar el terra) 

via pública  

 
PL CATALUNYA 

   

Millora tal ussos enjardinats  c. 
Comtessa Ermessenda  

  10.000,00 €  1a Fase (10.000 més l’any vinent) parcs i jardins  

 
VALLDAURA 

   

Millora accessibilitat vorera 
davant residència Valldaura 
carrer Cos (rebaix) 

    2.500,00 €  Treballs consistents en la millora de la vorera i 
rigola del davant de la residència 

via pública  

 
TORRE STA CATERINA 

   

Inclusió pal d'enllumenat a la 
Torre de Santa Caterina 
(complementar actuació 2017) 

    3.430,98 €    xarxes  

 
EL XUP 

   

Millora vorera parada bus del 
Xup 

6.000,00 € Reparar vorera via pública  

TOTAL 29.930,98€   

I quan són les 20,50h i no tenint més temes a tractar, el regidor Jaume Arnau dóna les gràcies a tothom i tanca 
la sessió. 


