Acta de la sessió del Consell del Districte
Centre. 15 de desembre de 2015
Lloc de celebració: Centre Cultural del Casino

Hora d’inici: 19:35 h

Data: 15 de desembre de 2015

Hora d’acabament: 20:50h

Núm: 3/15

Ordre del dia
1) Aprovació de l'acta anterior
2) Estat actuacions districte 2015
3) Renovació comissió de seguiment
4) Ratificació membres del plenari
5) Procés pressupost participatiu 2016
6) Torn obert de paraules

Assistents
REGIDOR
PRESIDENT MESA
AAVV Vic-Remei
Amics Capella de Música de la Seu
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Fundació Orfeó Manresà
Orfeó Manresà
Associació Gam Lilium (grup suport a la dona
maltractada)
Coordinadora de Jubilats
ass espanyola contra el càncer. Junta local de
Manresa
ass. L'Olivera

Àuria Caus Rovira
Josep Mª Sala Rovira
Leandre Lladó Font
Carme Alarcón Crespo
Isidre Sala Pascual
Lluis Piqué Sancho
Antoni Fernández Ayuso

Rosa Mª Salvador Gili
Imma Serra

ERC

Marc Aloy Guàrdia

PSC
CUP
DM
Ciutadà (Grup sardanista Dintre el Bosc)
Ciutadana (Ass. L’Olivera)
ciutadana
funcionaria

Mercè cardona Junyent
Gemma Tomàs Vives
Adelaido Marín Bachir
Marc Lladó
Elena Martínez
Antònia Ma. Gorgas Bargay
Montserrat Gibert i Antich

Concepció Almarcha Villena
Josep Fontanet Torrentallè
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Excusats
Agrupació Astronòmica de Manresa
Agrup. Manresana de Boletaires "El Rovelló"
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure"
Associació Misteriosa Llum
CIU

Josep Griera Cors
Filomena Isanta Serra
Agustí Perramon Prunes
Sussi Garcia Soldevila
Toni Fornells
Magda Marcè Siñol

Ciutadà
Ciutadà

Gonçal Mazcuñan Boix
Anna M. Rotllan
Verdaguer

ciutadà

Anjo Valentí Moll

ciutadana

Rosa Ma. Masachs Playà

Absents
AAVV Barri Antic (no han formalitzat el tràmit)
AAVV Escodines
AAVV Passeig i Rodalies (no han formalitzat el
tràmit)
Geganters de Manresa
Asoc. Cultural OODUA de Espanya
Asoc. Viudes de Manresa i Comarca
Cercle Artístic de Manresa
Fundació Cultura i Teatre
Centre Excursionista Comarca del Bages
Església Evangèlica Baptista
AMPA Escola Pare Algué
Frak Manresa Club de Ball Esportiu
Agrupació Cultural del Bages
Asociación Deportiva, social y cultural
Casa Social del sord de Manresa i Comarques declarada
d'utilitat pública

Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn
Omaïr
MEANDRE
Creu Roja a Manresa
FAVM
UBIC-manresacomercial
Casal Familiar Recreatiu
C'S
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà

Anna Martínez
M. Carme Carrió
Salabarnada
Carme Prunés
Fco José Sorroche Gomera
Benedict Folaranmi Oyesola
Ma. Roser Guitart Ferrer
Eduard de Pobes Cots
Josep M. Soler Bonet
Pau Pintado Boixados
Josep Barceló Valls
Amalia Antunez Rodríguez
Joana Subirana Arnau
Paulí Gros Esteve
Kamal Oulad Hmidou
Manuel Rodríguez Asensio
Ahmed Akhazzan
Jaume Torras Torra
Ferran Sarrió Hernández
Joan Tomasa Garroset
Efrèn Planes genè
Jorge Pérez Cuevas
Josefa Oromi Baraldés
Estanislau Nadeu Rin
Coloma Alcañiz Ribas
Carme Clusellas Melé
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Ciutadà

Joan Cals Torres

Ciutadà

Josep Badia Sala

Ciutadà

Carles Esclusa Espinalt

Ciutadà

Albert Gómez Pardo

Ciutadà

Lluís Guerrero Sala

ciutadana

Marce Pla Agullo

Intervencions / comentaris
El president de la Mesa, Sr. Sala, dóna la benvinguda als assistents i passa a desgranar
l’ordre del dia previst:
1) Aprovació de l’acta anterior
El Regidor Sala demana si hi ha alguna esmena a fer a la darrera acta.
El Sr. Leandre Lladó demana que es rectifiquin dos aspectes: l’any de l’acta (posa 2014 i cal
que hi posi 2015) i en una intervenció que va fer canviar el nom del carrer Bisbe Comas pel de
Mn. Cinto Verdaguer.
Un cop anotades les rectificacions s’aprova per unanimitat l’acta anterior.
2) Estat de les actuacions pressupost 2015
La regidora Caus passa a explicar l’estat de les actuacions corresponents al pressupost 2015.

ACTUACIO
Col·locar una senyal de prohibit jugar a futbol al parc
Ramon Estrada

ESTAT
S’instal·larà la setmana del 14
al 18 de desembre

Col·locar una senyal de prohibit aparcar al c/ Josep Mª

Executat

Planes ja que sempre hi ha cotxes aparcats que dificulten
el pas dels vianants
Col·locar llum a la parada de busos interurbans de la Plaça

Executat

Espanya
Reparar les escales existents entre el parc de la Seu i

S’estan elaborant les peces a

l’entorn de Sant Marc

substituir i durant el gener de
2016 es col·locaran

Millora de la visibilitat dels passos de vianants
Passos de vianants a triar pel districte

Millora de la seguretat viària
(passos de vianants) a l’entorn
del carrer Joan XXIII, plaça del
Remei amb Via de Sant Ignasi
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Instal·lació d’una cartellera cilíndrica
Ubicació: Plaça Valldaura

S’instal·larà a la Pl de
Valldaura entre el 16 i el 23 de
desembre

Instal·lació d’una barana al c/ Puigcardener (accés al

S’instal·larà la setmana del 14

Carme)

al 18 de desembre

3) Renovació de la comissió de seguiment
La regidora Caus explica que tal i com preveu el Reglament de Participació Ciutadana cal
renovar anualment la comissió de seguiment. Es demana al plenari si hi ha algú que en vulgui
formar part. En no sortir ningú s’acorda demanar la continuïtat dels actuals integrants, senyor
Perramon, senyor Fernandez i senyor Paulí Gros.

4) Ratificació membres del plenari
La regidora Caus explica que també tal i com preveu el Reglament de Participació Ciutadana
cal renovar i/o ratificar els membres del consell de districte. S’entrega als assistents la instància
que cal entrar si volen renovar la continuïtat al consell i també s’explica que s’enviarà per
correu electrònic a tothom així com també s’enviarà a totes les entitats del districte centre per si
volen formar-ne part.
5) Procés pressupost participatiu 2016
La regidora Caus passa a explicar el procés de pressupost participatiu:

L’Ajuntament de Manresa, des de l’any 2013, està avançant en el disseny d’un model de
pressupost participatiu que articuli la participació activa de la ciutadania en el seu procés
d’elaboració.
L’objectiu és promoure que les persones s’impliquin més en els afers públics de la ciutat
especialment els de gran transcendència com són els pressupostos municipals.

L’ajuntament de Manresa, en el Ple del 19 de setembre de 2013 va aprovar iniciar un procés de
pressupostos participatius que s’havia de desenvolupar en tres fases de manera que
progressivament s’anés ampliant la participació de la ciutadania en l’elaboració del pressupost
municipal.
La primera fase, es va centrar en posar l’accent en la transmissió d’informació del pressupost
per fer-lo més proper i entenedor. El juny de 2013 es va explicar com estaven confeccionades
les partides econòmiques i com es configurava el pressupost del 2014.
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La segona fase s’inicià el novembre de 2014. S’obrí a les entitats i als membres dels consells
municipals la possibilitat de presentar projectes de ciutat. Es van presentar 28 projectes dels
quals, 20 passaren a la fase de votació popular.
El 20 de gener de 2015 es realitzà la votació per triar, dels 20 projectes seleccionats, quins
s’executarien per un import global màxim de 100.000 euros.
La tercera fase estableix aprofundir en un model de pressupostos participatius més integral.
ELABORACIÓ DE PROPOSTES CIUTADANES I VALORACIÓ TÈCNICA
Qui pot presentar propostes?
Totes les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de
Manresa

Com es poden presentar les propostes?
Via instància acompanyada del formulari que trobaran al web municipal o imprès a l’OAC.

Quan es poden presentar les propostes?
Del 16 de novembre de 2015 al 31 de gener de 2016

On es poden presentar les propostes?
a) A qualsevol registre de l’Ajuntament (OAC, Oficina Atenció Tributària, CIO, Policia
Local, Edifici Infants)
b) Mitjançant correu electrònic (participacio@ajmanresa.cat)

Les propostes presentades han de:
1. Ser coherents i no entrar en contradicció amb el model i valors que l’ajuntament de Manresa
promou.
2. Donar resposta a una necessitat concreta i per tant s’han de justificar i argumentar.
3. Les propostes han de tenir principi i final i no significar un cost extra per pressupostos
successius. S’han de poder executar en la seva totalitat o en gran mesura durant l’any de
vigència dels pressupostos.
4. Tenir una visió de ciutat i per tant generar un impacte en el conjunt del territori.
5. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal o bé competències assumides per
l’ajuntament.
6. Ser viables tècnicament i normativament
7. Estar quantificades econòmicament amb un cert rigor i tenir un límit de 50.000 €. Els serveis
tècnics municipals estaran a disposició de les entitats per qualsevol dubte i/o consulta.
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VALORACIÓ TÈCNICA
Qui valorarà les propostes?
Tècnics especialistes de diferents àrees de l’ajuntament

Com es valoraran les propostes?
Totes les propostes seran estudiades tècnicament. Les entitats que durant el procés
d’elaboració de les propostes els sorgeixin dubtes o necessitin aclariments tindran a la seva
disposició el suport tècnic municipal trucant al departament de participació ciutadana
(938752484) o per correu electrònic a participacio@ajmanresa.cat

Quan es valoraran les propostes?
Les propostes es valoraran de l’1 al 28 de febrer. S’informarà via telefònica o per correu
electrònic de la viabilitat o no del projecte:
En cas de ser desestimat s’explicarà el motiu tècnic.
En cas de ser acceptat, l’entitat podrà exposar el seu projecte.
PRESENTACIÓ I VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
Com es farà la difusió de les propostes?
a) Exposició de les diferents propostes
b) Presentació en una jornada oberta a tota la ciutadania on les entitats impulsores de cada
proposta les explicaran i defensaran.
c) Informació de cada proposta a la pàgina web municipal

Quan es difondran les propostes?
a) l’exposició es realitzarà del 9 al 24 de març
b) presentació pública el divendres 1 d’abril
c) Informació al web municipal del 9 de març fins al 10 d’abril

On?
a)

l’exposició a la sala d’exposicions de la Plana de l’Om

b)

la presentació pública al Teatre Conservatori

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Com es farà la presentació de les propostes?
Les entitats disposaran de 3 minuts per exposar el seu projecte el qual podran acompanyar
d’imatges, vídeos o el material que considerin necessari
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Quan es presentaran les propostes?
El divendres 1 d’abril a les 20h

On?
Al Teatre Conservatori
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
Qui podrà votar?
Podran votar tots els manresans majors de 16 anys

Com es farà la votació de les propostes?
La votació es podrà fer:
a) Presencialment a través d’un programa d’autentificació
b) Per web i mòbil a través d’un sistema d’identitat digital

Quan i On es podran votar les propostes?
Presencialment :
- el divendres 1 d’abril després de les presentacions dels projectes al Teatre
Conservatori (10 pc’s + personal de suport)
- a l’OAC del 4 al 8 d’abril (2 pc’s + personal de suport)
On line: a través del web municipal i el mòbil (APP ViuManresa) de l’1 al 10 d’abril

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS I SEGUIMENT
Com es presentaran els resultats?
Sessió oberta a la ciutadania, entitats i premsa

Quan?
El dilluns 11 d’abril 2016

On?
A l’Ajuntament de Manresa

SEGUIMENT DE LES PROPOSTES
El seguiment de les propostes es farà en el marc de cada consell sectorial i cada consell
territorial.
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6) Torn obert de paraules
La Sra. Gemma Tomàs comenta que l’acord de Ple del 2013 esmentava que la darrera fase
del pressupost participatiu s’ampliaria a tot el pressupost municipal i el què s’ha explicat no ho
contempla.
La regidora Caus comenta que a cada consell sectorial s’ha presentat el pressupost de cada
àrea i s’ha discutit. El què vol dir és que s’han posat a debat més partides pressupostàries que
la partida destinada exclusivament a projectes nous presentats per les entitats.
El regidor Sala comenta que el pressupost està travat en un 97%: hi ha compromisos de
serveis, sentències, contractes, capítol 1,... tot i així hi ha 120.000€ més dels del pressupost
participatiu, el qual s’ha doblat respecte al de l’any passat. El què és cert és que la ciutat no
disposa de més recursos econòmics per destinarà aquest tema actualment.
La Sra. Gemma Tomàs comenta que ells entenen el pressupost participatiu com escollir
prioritats i no les quantitats de cada partida.
El regidor Sala comenta que com a electes tenen una responsabilitat i aporten recursos a les
necessitats que creuen que cal fer front.
La Sra. Concepció Almarcha comenta que l’any passat va ser un caos.
La regidora Caus explica que enguany s’ha volgut millorar el sistema i la organització i s’han
posat més mitjans (humans i tècnics) i més dies de votació. També anima a que totes les
entitats presentin propostes.

La Sra. Rosa Mª Salvador comenta que potser es podrien posar wc públics. Explica que va
assistir a una reunió a Althaia on es deia que a Manresa no hi havia wc públics.
El regidor Sala comenta que aquest projecte no seria viable dins els pressupostos participatius
ja que suposa una despesa en anys successius. També comenta que en el seu dia se’n van
senyalitzar a la ciutat (biblioteca, alguns aparcaments públics,...). Proposa que se’n faci una
revisió i s’actualitzin els llocs i a la propera sessió informar-ne.
El Sr. Antoni Fernandez demana que s’està arreglant la PL. Doctor Selga i demana si s’ha
aplicat el projecte que va sortir en el procés participatiu fet fa uns anys.
La regidora Caus no pot assegurar que s’hagi aplicat ja que està en una fase molt inicial i és
un projecte molt ambiciós.
El Sr. Antoni Fernandez demana que s’hi posin plaques de prohibit patinar.

El Sr. Adelaido Marín comenta que hi ha molts problemes de civisme: aparcament, gent que
llença matalassos,... diu que caldria multar-los i així s’acabaria.
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La regidora Caus explica que des de l’ajuntament s’actua fent sensibilització a infants i joves i
aplicant la ordenança sancionadora quan cal.
El Sr. Marc Lladó es queixa que quan l’ajuntament fa obres a la via pública són de mala
qualitat (s’aixequen).
La regidora Caus li comenta que si parla del C/ Casanovas , les rajoles s’arreglaran
El Sr. Antoni Fernandez comenta que el C/ Joc de la Pilota ja s’aixeca el terra.

La Sra. Concepció Almarcha demana si es podria ampliar el carril bici.
El regidor Sala comenta que la gent no el fa servir.
La Sra. Concepció Almarcha demana que es marqui més.

El Sr. Leandre Lladó comenta que les obres del C/ del Carme fan que el carrer estigui en un
nivell inferior a la plaça.
El regidor Sala demana que s’esperin a que les obres s’acabin.
El Sr. Leandre Lladó comenta que al c/ Puigterrà els cotxes haurien d’anar més a poc a poc.
Demana que s’hi col·loqui una càmera i que es multi qui passi del doble de 20km/h.
La Sra. Concepció Almarcha comenta que el bitllet del transport públic és molt car.
El regidor sala explica que hi ha hagut un augment d’usuaris del transport públic i que a causa
de la integració tarifària el bitllet senzill surt car.

El Sr. Antoni Fernandez demana si s’arreglarà el tram del c/ Sèquia que va de Cal Roqueta al
Passeig.
La regidora Caus comenta que s’està fent una auditoria de tots els carrers per veure en quin
estat es troben.
El Sr. Antoni Fernandez comenta que la pintura de senyalització de gir a l’esquerra a la Crta
De Vic davant del Conservatori per anar al C/ Jaume I no es prou clara i la gent fa el gir a
l’esquerra que és prohibit.
El regidor Sala comenta que en la propera sessió es portarà l’estadística de sancions que es
posen cada mes.

En no haver-hi més intervencions es dóna per acabada la sessió a les 20:45 h
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