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Acta de la sessió del Consell del Districte 

Centre. 16 de desembre de 2014 

 

Lloc de celebració : Centre Cultural del Casino  Hora d’inici:  19:30 h  

Data:  16 de desembre de 2014    Hora d’acabament : 20:30 h 

Núm:  4/14 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta anterior  

2. Seguiment dels projectes executats amb el pressupost 2014 

3. Explicació del procés de pressupost participatiu 

4. Torn obert de paraules 

 

Assistents 

 

PRESIDENT MESA Josep Mª Sala Rovira 
REGIDORA Âuria Caus Rovira 

AAVV Escodines 
M. Carme Carrió 
Salabarnada 

AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 
Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 
Agrupació Cultural del Bages Paulí Gros Esteve 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 

Associació Gam Lilium (grup suport a la dona 
maltractada) Concepció Almarcha Villena 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Sussi Garcia Soldevila 
Associació Misteriosa Llum Toni Fornells 
UBIC-manresacomercial Joan Tomasa Garroset 
ass. L'Olivera Imma Serra 
CIU Magda Marcè Siñol 
PSC M. Jesús Pérez Alonso 
PXC Sebastià Llort Prat 
Ciutadà  Coloma Alcañiz Ribas 

ciutadana Marce Pla Agullo 
ciutadana  Antònia Ma. Gorgas Bargay 
Oient David 
funcionaria Montserrat Gibert 
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Excusats 

 

Agrup. Manresana de Boletaires "El Rovelló"  Filomena Isanta Serra 
Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 
MEANDRE Jaume Torras Torra 

Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     

Ciutadà  
Anna M. Rotllan 
Verdaguer        

ciutadà  Anjo Valentí Moll 

ciutadana  Rosa Ma. Masachs Playà 
 

Absents 

 

AAVV Barri Antic (no han formalitzat el tràmit) Anna Martínez 

AAVV Passeig i Rodalies (no han formalitzat el 
tràmit) Carme Prunés 
Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 
Grup Sardanista Dintre el Bosc Isidre Sala Pascual 
AEiG Cardenal Lluch Montserrat Selga Basomba  
Geganters de Manresa Fco José Sorroche Gomera 
Asoc. Cultural OODUA de Espanya Benedict Folaranmi Oyesola 
Asoc. Viudes de Manresa i Comarca Ma. Roser Guitart Ferrer 
Cercle Artístic de Manresa Eduard de Pobes Cots 
Fundació Cultura i Teatre Josep M. Soler Bonet 
Centre Excursionista Comarca del Bages Pau Pintado Boixados 
Església Evangèlica Baptista Josep Barceló Valls 
AMPA Escola Pare Algué Amalia Antunez Rodríguez 
Frak Manresa Club de Ball Esportiu Joana Subirana Arnau 
Asociación Deportiva, social y cultural Kamal Oulad Hmidou 
Casa Social del sord de Manresa i Comarques declarada 
d'utilitat pública Manuel Rodríguez Asensio 

Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn 
Omaïr Ahmed Akhazzan 
Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 
FAVM Lluís Coll Puig 
Casal Familiar Recreatiu Efrèn Planes genè 

ass espanyola contra el càncer. Junta local de 
Manresa Rosa Mª Salvador Gili 
ERC Ferran Rofín Sanglas 
CUP Maite Martinez Gàrriz 
PP  Montserrat Masachs Riu 
Ciutadà 1 Josefa Oromi Baraldés 
Ciutadà 2 Estanislau Nadeu Rin  
Ciutadà 4 Carme Clusellas Melé 

Ciutadà 5 Joan Cals Torres  

Ciutadà 6 Josep Badia Sala  

Ciutadà 7 Carles Esclusa Espinalt 



 

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 

 

Ciutadà 8 Albert Gómez Pardo       

Ciutadà 9 Lluís Guerrero Sala      

 

 

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 les dues darreres actes. S’aprova per 

unanimitat. 

 

2)  Seguiment dels projectes executats amb el press upost 2014  

La regidora Caus  passa a exposar l’estat de les diferents actuacions: 

 

� Instal·lació d’una cartellera cilíndrica 

Possible ubicació: zona Divina Pastora. 

Pendent de rebre les cartelleres. 

� Millora dels passos de vianants zona c/ Bilbao 

Repintat de passos, pintura aparcaments motos,zones per no estacionar vehicles, pas de 

vianants que travessa plaça Sant Jordi. 

Fet. 

� Millora dels passos de vianants zona C/ Indústria 

Pintar l’aparcament de motos abans del pas de vianants del c/ St Antoni Mª Claret. 

Fet. 

• Barana al c. Del Bisbe  

Es preveu fer entre la 2ª quinzena de desembre i la 1ª quinzena de gener. 

• Millora graons Pl. Fius i Palà 

Treure els llums trencats i posar peces de paviment. 

Es preveu fer entre la 2ª quinzena de desembre i la 1ª quinzena de gener. 

• Il·luminació escultura Amat i Piniella  

Fet. 

• Tanca perimetral jocs infantils Ramon Estrada 

Fet. 
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• Millora enllaç c/ Sta Maria amb Pl. Montserrat  

Substitució de les peces actuals per peces més llargues per evitar el pendent. 

Es preveu fer entre la 2ª quinzena de desembre i la 1ª quinzena de gener. 

• Millora accessibilitat Crist Rei – Guimerà  

Refer 2 rebaixos davant escultura Pere III i repintat dels passos de vianants. 

En execució. 

• Millora seguretat vianants cruïlla Passeig Pere III  – 1er de Maig 

Urbanització de la Pl. Simeó Selga i col.locació d’un pas elevat. 

Es preveu fer entre la 2ª quinzena de desembre i el mes de gener. 

• Col·locació de baranes a la Baixada dels Jueus (par t intermitja) 

Es preveu fer entre la 2ª quinzena de desembre i la 1ª quinzena de gener. 

• Senyalització amb pintura reflectant i antilliscant  els graons de la Baixada dels 

Drets 

Es preveu fer entre la 2ª quinzena de desembre i la 1ª quinzena de gener. 

 

3) Explicació del procés de pressupost participatiu . 

La regidora Caus explica en què consisteix aquest procés. 

Des de l’Ajuntament de Manresa es posa en funcionament una experiència de pressupostos 

participatius  fruit d’un acord del Ple Municipal del 19 de setembre de 2013.  

El procés per elaborar uns pressupostos participatius  en el termini màxim de 2 anys es divideix 

en tres fases: 

La primera fase , que es va dur a terme el juny del 2014, fou un procés d’informació a la 

ciutadania per explicar les principals línies d’actuació dels pressupostos municipals, així com 

les prioritats per al 2014.  

La segona fase  consisteix en realitzar una primera experiència participativa de cara als 

pressupostos de l’any 2015. Aquesta experiència consisteix en destinar una partida econòmica 

(100.000€) a projectes presentats per persones i entitats membres en el marc del Consell de 

Ciutat. Les propostes que es desitgin presentar haurien de ser projectes de ciutat i estar 

valorats entre 20.000€ i 25.000€. Es poden presentar un màxim de 2 propostes per entitat. 

El calendari del procés és el següent: 

� Recollida de propostes de projectes presentats per entitats fins el divendres 9 de 

gener de 2015 .  

� Valoració per part dels serveis tècnics municipals. Setmana del 12 al 16 de gener de 

2015 

� Comunicació personalitzada dels projectes seleccionats i els desestimats. Setmana del 

12 al 16 de gener de 2015 

� Celebració sessió de votació: dimarts 20 de gener de 2015  a les 19h a l’Ateneu Les 

Bases, obert a que puguin votar tots els ciutadans/es de Manresa. 
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I, l’última fase  consta d’ampliar la participació de tots els ciutadans en el debat sobre la 

totalitat de les partides que configuren els pressupostos municipals per tal d’elaborar uns 

pressupostos plenament participatius per a l’exercici 2016. 

 

4) Torn obert de paraules.  

La Sra. Carme Carrió  comenta que destinar 100.000 euros als pressupostos participatius són 

poc diners i segons quines idees poden superar aquesta quantitat. Demana que el 2016 seguin 

més diners per tal de no coaccionar els projectes. Demana que sigui una cosa real i no una 

cortina de fum. Cal que es millori la participació, que no sigui freda. En un altre moment caldria 

fer altres sessions, 1er als consells de districte i després al consell de ciutat per que hi hagi 

més participació. 

La regidora Caus  comenta que és una primera fase experimental. La quantitat és per una 

prova pilot i cal tenir en compte que els districtes també gestionen 120.000 euros, i per tant, en 

total són 220.000 euros. Cal mirar-ho de forma constructiva. 

La Sra. Carme Carrió  comenta que el procés de Plaça Catalunya és un exemple del què no 

s’ha de fer amb els pressupostos participatius: que uns pocs decideixin i després que no agradi 

a la gent. 

El regidor Sala  comenta cal ser conscients que quan es parla dels pressupostos participatius 

en global hi ha partides que no es poden posar a discussió: capítol 1, compromisos amb els 

bancs,... 

 

El Sr. Griera  demana que si no agrada la Plaça Simeó Selga què passarà? 

El regidor Sala  comenta que s’ha consultat al Col·legi de Metges i a l’AVV. 

 

El Sr. Leandre Lladó  demana com es farà la comunicació personalitzada de cada projecte del 

pressupost participatiu. 

La regidora Caus  explica que es trucarà personalment a cada entitat per comunicar-li si el seu 

projecte ha estat estimat o desestimat. 

 

El Sr. Griera  comenta que l’Agrupació Astronòmica està pensant en dos projectes: 

1) de fer una cúpula per fer un observatori però que l’han desestimat per que el pressupost 

és més de 12 milions. 

2) Fer un parc astronòmic al Parc de Puigterrà semblant a un que hi ha a Granada. Ara 

estan decidint quins elements podrien col.locar-hi. 
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La Sra. Carme Clusellas  comenta que hi ha molts gent discapacitada que no pot entrar a 

botigues. Potser es podria fer un projecte de ciutat per sensibilitzar al comerç d’aquesta 

problemàtica? 

La regidora Caus  explica que s’ha parlat amb la residència de discapacitats de les Escodines. 

S’ha aprovat un pla de discapacitats i la normativa obliga a les botigues a tenir rampes, certes 

amplades,... 

 

El Sr. Griera  demana si la Pista Castell anirà a terra. 

El Regidor Sala  explica que l’obra està adjudicada i apunt de començar. 

 

El Sr. Tomasa  comenta que al C/ Casanovas caldria arreglar les llambordes per que et mulles. 

La regidora Caus  diu que el problema és per què hi passen cotxes i s’està mirant de 

solucionar-ho. 

El Sr. Paulí Gros  comenta que al c/ Barreres passa el mateix. 

 

El Sr. Tomasa  demana que es posi algun element  per alentir el pas dels cotxes. 

El regidor Sala  comenta que la gent s’ha de conscienciar que no es pot córrer per dins la 

ciutat. 

 

La Sra. Concepció Almarcha  comenta que encara hi ha les tanques a la parada del bus dels 

Panyos. Fa dos anys que ho diu i encara no ha rebut cap justificació de per que no les treuen, 

 

El Sr. Tomasa  comenta demana si seria possible un servei de minibusos dins el casc antic.. 

La regidora Caus diu que s’està mirant a partir de  l’estudi de mobilitat. 

 

El Sr. Agustí Perramon  comenta que des de l’AVV Escodines els preocupa l’enderrocament 

de la sala Ciutat ja que no saben què s’hi farà i voldrien ser consultats sobre com quedarà. 

El regidor Sala  comenta que no té la informació. 

 

 

S’acaba la sessió a les 20’30 hores. 

 


