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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: 16 de novembre de 2015                Hora d’acabament: 20,30 h 
Num. :3/15 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Estat de les actuacions 2015 
3. Renovació de la Comissió de Seguiment 
4. Ratificació dels membres del plenari 
5. Pressupost Participatiu 2016 
6. Torn obert de paraules 
 
Assistents: 
Antoni Llobet Mercadé, regidor president de la Mesa. 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Salvador Rossell Aranda, membre de la Mesa 
Ferran Camps Cama, membre de la Mesa i en representació de l’AV del Xup 
Faustí Fíguls Llurda, membre de la Mesa 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl.Catalunya. 
Cèlia Capell Castellà, en representació de l’AV del Xup 
Maria Cunill Gil, en nom propi 
M. Alba Borrós Vila, en nom propi 
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi. 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 
La regidora Olga Sánchez presenta al regidor Antoni Llobet com a nou president de la Mesa, el qual 
dóna 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 regidor Llobet demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la darrera reunió 
del dia 7 de maig de 2015, la qual ja es va remetre prèviament als membres del Consell, i com que 
no se’n presenta cap, es dóna per aprovada. 
 
2. Estat de les actuacions 2015  
 
La Sra. Olga Sánchez recorda que en l’anterior sessió del Consell es va decidir votar vàries 
propostes per cada un dels barris que assisteixen al Consell: Saldes-Plaça de Catalunya, Valldaura i 
El Xup, amb un pressupost de 10.000 EUR per cada un dels barris, i a continuació explica l’estat de 
les actuacions més votades,  per ordre de prioritat i el cost: 
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Barri Saldes-Plaça de Catalunya: 
  

C Tarragona: retirar un pal de fusta del mig de la vorera: FET 1.890 

Malles anti excrements de coloms sobre la Parada bus Av Tudela: Fet 
943 

Instal·lar pilones de plàstic a la illeta c Saclosa-Pl. de Catalunya: fet 
179 

Reparar terra lliscant a la PL. Catalunya i al passadís darrera guarderia: pendent de contractar 
3.500 

Traslladar pas de vianants C Bailèn i instal·lar reductor velocitat: pendent d’estudiar. Hi ha algun dubte. Es 

podria mirar una actuació més completa. Cal un reductor. Es proposa actuació completa de 3000 EUR darrera 

la guarderia i deixar el pas de vianants del c Bailèn. S’ha d’anar a mirar in situ amb els tècnics de Mobilitat i 

decidir-ho abans d’instal·lar el reductor de  velocitat al c. Bailèn 

3.000 

Millorar visibilitat passos vianants C Alcalde Armengou: També pendent de mirar-ho amb els tècnics. Es pot 

anar a mirar el mateix dia que l’actuació anterior. 
 

 Il·luminació escultura Josep Vila Closes a la Pl de Catalunya. Hi ha vàries maneres: Pendent per l’any que ve.  

 
Barri de Valldaura: 
 

Millorar paviment de rasa de la sortida Pl. 8 de Març amb c del Cós. El Sr. Fíguls diu que no hi veu res per 

arreglar, que ho van demanar unes veïnes que es queixaven d’uns arbres que s’estan morint. Que l’entrada ja 

està reparada. La regidora diu que es parlarà amb qui ho va proposar 

2.300 

2 rebaixos pas de vianants c. Ausiàs March, costat del Bar Robert. La regidora diu que es respectarà la terrassa 

del bar i que el rebaix es desplaçarà cap al c Ausiàs March. Es farà abans d’acabar l’any 
3.436 

Arreglar el Parc de la Florinda, instal·lar més elements de joc. A Parcs i Jardins estan fent el projecte: S’acabarà 

abans de finalitzar l’any 
4.000 

Instal·lar dues fites H75 a la illeta al final del c Folch i Torres: Pendent 
2.000 

Rebaixos de 2 voreres del pas de vianants cap el Cementiri: Fet 
 

Pavimentar el camí on hi ha la creu de terme, davant Guàrdia Civil: Pendent 
 

Arbres que tapen la visibilitat a la parada de la Joviat : Pendent 
 

Rebaixos de voreres al c Folch i Torres, cap a les funeràries: Fets 
 

 
Barri del Xup: 
 

Cartellera al Xup: El Sr. Ferran Camps diu que la setmana que ve es trobaran amb el tècnic per veure on la 

podran instal·lar. A Participació diuen que no podrà ser el model cilíndric 
3.000 

Element reductor de velocitat, abans d’arribar a l’Església del Xup : Fet 
1.850 

Rebaixar un pas de vianants cap a l’església del Xup/millorar el paviment d’accés al camí sense pavimentar 

que enllaça amb el carrer de l’església, per facilitar el pas de vehicles funeraris. El Sr. Ferran Camps diu que 

s’hauria d’allargar i que s’ho miraran amb el tècnic. 

2.400 

Papereres al Xup: Fet 
 

Treure arbre al Pont de la Carretera del Xup: El Sr. Ferran Camps diu que està a la carretera, en plena corva i 

que ja hi ha hagut accidents. La regidora diu que s’estan fent gestions amb Carreteres de la Generalitat. La  

Sra. Cèlia Capell diu que l’arbre  de l’altra banda de la carretera no deixa passar els cotxets. 

 



 

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 

 
3

Millorar paviment del Pont al Suanya: els veïns proposen destinar-hi l’import sobrant de les actuacions (fins 

als 10.000 €). Dependrà del preu de les altres actuacions. El Sr. Camps diu que el regidor Serracanta ja té un 

pressupost per tapar forats 

10.000 

Reparació de la barana del Pont del Suanya (abans d’arribar a l’aparcament). El Sr. Camps diu que és millor 

reparar la barana abans de tapar forats, que allà hi passa molta gent i que primerament s’ha evitar que els 

infants hi puguin caure. 

1.800 

 
 
La regidora Sánchez diu que l’actuació de pintar el mur del Parc Vila-Closes, pagant la pintura (des 
de Districte no es pot pagar mà d’obra), va quedar difós perquè la proposta no es va escollir, tot i que 
la petició es va traslladar a la Regidoria de Barris. El Sr. Caballol contesta que ja ho han fet des de 
Barris. 
 
 
3. Renovació de la Comissió de Seguiment i 4. Ratif icació dels membres del plenari 
 
El regidor Llobet passa als punts 3 i 4 dient que abans d’elegir la Comissió de Seguiment hauríem de 
veure primerament com quedarà el plenari de Districte i que, segons el reglament, quan s’enceta un 
mandat els membres dels consells de participació s’han de renovar o ratificar. El termini de renovació 
és fins el final del primer trimestre després de les eleccions, o sigui, el març de 2016. El regidor diu 
que avui hem convocat el consell però que hi ha d’haver la possibilitat de que hi hagi una renovació 
dels membres del plenari. També demana que cadascú ho comuniqui a les seves entitats per si hi ha 
algú que en vulgui formar part. 
 
La secretària entrega les instàncies als presents, per sol·licitar o ratificar la seva pertinença o no al 
Consell. 
 
El regidor demana als assistents si es volen presentar i explicar a quina entitat representen, i així ho 
fan. 
 
El regidor Llobet recorda que la Comissió de Seguiment, segons la normativa, ha d’estar formada per 
quatre persones que han de ser: un regidor/a de Districte, que en la nostra és la regidora Olga 
Sánchez, un representant d’una entitat, un membre d’una l’Associació de Veïns i un veí. 
 
Per tant, el regidor insisteix en el fet que quan tinguem el plenari renovat, llavors ja anomenarem la 
Comissió de Seguiment, per tant, de moment, podem tenir la mateixa Comissió, de manera 
provisional, durant  aquests mesos. 
 
El Sr. Ferran Camps diu que si es realitzen actuacions en el Districte, la gent es sent més motivada a 
anar als consells i que en aquests darrers anys han funcionat. El Sr. Caballol diu que si el Consell de 
Districte disposa d’uns diners per repartir i millorar el barri, te’l sents més teu. La regidora Sánchez 
diu que aquestes actuacions les veiem més palpables. El Sr. Camps afegeix que si les decidissin uns 
altres no tindria tant d’interès. El Sr. Camps i el Sr. Caballol diuen que les que s’han decidit al Consell 
s’han anat fent. 
 
 
5. Pressupost Participatiu 2016 
 
 
Es projecta a la pantalla el Pressupost Participatiu i els regidors l’expliquen. Els assistents demanen 
que se’ls hi enviï per correu electrònic i el regidor diu que tota la informació del procés està penjada a 
la web municipal. De totes maneres es decideix que s’enviï per mail als membres del Consell. 
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Resum:  
 
Tres Pilars : 
 

1. ENTITATS I CIUTADANIA: Propostes de les entitats (inscrites al Registre Mpal. d’Entitats 
Ciutadanes de l’Ajuntament de Manresa), per un total de 200.000 EUR, màxim 50.00 
cadascuna. (De 100.000 EUR s’ha passat a 200.000 EUR).  

 
2. CONSELLS TERRITORIALS (Consells de Districte Centre, Llevant, Ponent i Nord): 120.000 

EUR repartits en 30.000 EUR per cada districte 
 

3. CONSELLS SECTORIALS: Es convocarà cada consell sectorial per explicar el pressupost de 
cada àmbit (Cultura, Urbanisme, Escolar, Mobilitat, Esports, Turisme, Dona , Gent Gran, 
Drogodependències, Joventut, Serveis Socials, Infants, Interculturalitat, Solidaritat i 
Cooperació i Salut). I altres òrgans no formals vinculats a Comerç, Medi Ambient i Barris. Tots 
els ciutadans hi estan convidats. Cada regidor explicarà el detall de les partides de la seva 
àrea.  

 
Les dates  dels consells es publicaran a la web i es publicitaran. 
 
Les propostes de les entitats :  
 
Presentació : Via instància acompanyada d’un formulari, a qualsevol dels registres de l’Ajuntament o 
bé mitjançant correu electrònic (participacio@ajmanresa.cat), del 16/11/2015 al 31/01/2016. 
 
Valoració:  Les valoraran els tècnics especialistes de l’1 al 28 de febrer. S’informarà via telefònica o 
per correu electrònic de la viabilitat o no de la proposta. En cas de ser desestimada s’explicarà el 
motiu tècnic. En cas de ser acceptada, l’entitat podrà exposar el seu projecte. Els projectes han 
d’estar destinats a millorar l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o adreçats a finançar activitats 
o serveis a les persones 
 
Característiques :  
 
Les propostes han de ser: 
 
1. 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. Tenir principi i final i no significar un cost extra per pressupostos successius.  
 
4. S’han de poder executar en la seva totaliltat o en gran mesura durant l’any de vigència dels 
pressupostos. 
 
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 qualificades econòmicament amb un cert rigor i tenir un límit de 50.000 EUR. Els serveis 
tècnics municipals estaran a disposició de les entitats per qualsevol dubte i/o consulta. 
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Exposició:   S’exposaran del 9 al 24 de març de 2016 a la Sala d’Exposicions de La Plana de l’Om. 
Es presentaran públicament l’1 d’abril, a les 20h, al Teatre Conservatori (3 minuts per exposar el 
projecte, amb imatges, vídeos o el material que es consideri necessari). Les entitats impulsores les 
explicaran i defensaran en una jornada oberta.  
 
Votacions:  les podran votar els ciutadans majors de 16 anys, presencialment el dia 1 d’abril després 
de les presentacions dels projectes al Teatre Conservatori, amb vot electrònic pel web municipal i el 
mòbil (APP ViuManresa de l’1 al 10 d’abril), o a l’OAC del 4 al 8 d’abril de 2016. 
 
Resultats: Sessió oberta a la ciutadania el dia 11 d’abril de 2016, a l’Ajuntament. 
 
Seguiment de les propostes: es farà en el marc de cada consell sectorial i cada consell territorial. 
 
 
6. Torn obert de paraules 
 
En relació als pressupostos participatius: 
 
El Sr. Víctor Feliu demana qui forma part de la Comissió Tècnica i el regidor contesta que tècnics de 
totes les regidories.  
 
El Sr. Feliu creu que 30.000 EUR per districte és poc, ja que si aquesta quantitat es dividís per cada 
un dels barris que composen el Consell de D. de Ponent, només quedarien 5.000 EUR per barri. 
Tenint en compte que pintar un aparcament per motos ja val 2.000 EUR, considera que el pressupost 
és molt insuficient. Afegeix que l’acord del Ple de setembre de 2013 diu que s’ampliarà la participació 
dels pressupostos plenament participatius pel 2016 i demana que com és que això no es compleix. 
 
El regidor Llobet contesta que efectivament es va acordar això però que al ser l’any posterior a les 
eleccions, ja s’explica tot el pressupost als Consells Sectorials i que qualsevol ciutadà que vagi als 
sectorials podrà conèixer i donar el seu parer sobre totes les partides del pressupost. Serà la primera 
vegada que es fa. Es posa en coneixement el 100% de les partides però no hi ha cap ajuntament que 
el 100% del pressupost municipal es decideixi en els Consells Participatius.  
 
El Sr. Víctor Feliu diu que a altres ajuntaments es donen més diners als Consells. El regidor contesta 
que es poden ampliar les partides però que no poden fer que els 70 milions del pressupost el 
decideixin els consells. El Sr. Feliu diu que quan es va decidir fer el pressupost ja es podia haver 
augmentat l’aportació als Consells. El regidor insisteix en la positivitat del fet que en el primer exercici 
després de les eleccions tothom pugui conèixer les partides en els Consells Sectorials. Que sí que 
falta molt camí per recórrer però que anem avançant. 
 
El Sr. Feliu demana si hi ha la possibilitat d’augmentar a 130.000 EUR. El regidor contesta que 
actualment no, que el 2016 encara és molt complicat i que ja s’ha passat de 100.000 a 120.000 EUR. 
Els 200.000 EUR corresponen a projectes que vota tota la ciutat.Tanmateix sí que és veritat que 
30.000 EUR per segons què, no és suficient. 
 
El Sr. Feliu demana si en els Consells Participatius els ciutadans podran dir com prioritzar les 
actuacions. El regidor contesta que sí que es tindrà en compte la seva opinió i que podran discutir 
quins projectes creuen que hauran de ser prioritaris.  
 
 
En relació al Districte: 
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El Sr. Víctor Feliu diu que hi ha uns veïns del c Alcalde Armengou que es queixen d’una antena de 
telefonia mòbil que hi ha instal·lada a la teulada del núm 41. Que van demanar informació al regidor 
Serracanta, el qual els va dir, al juliol, que l’Ajuntament la faria tancar per no haver pagat ni la 
llicència ni els terminis, però resulta que l’antena encara hi és, tapada amb una funda (es projecta la 
imatge a la pantalla). La regidora Sánchez contesta que demanaran com està la situació. 
 
El Sr. Víctor Feliu explica que després de col·locar les pilones al c. Saclosa, davant la farmàcia, 
durant els primers dies, per poder continuar aparcant-hi els vehicles, van desplaçar els contenidors.  
Actualment sembla que el problema ja està solucionat.  
 
I quan són les 20,30h i no tenint més temes a tractar, el regidor president de Mesa, el Sr. Antoni 
Llobet, dóna les gràcies a tothom i tanca la sessió. 


