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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 desembre de 2014                Hora d’acabament: 20 h 
Num. :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 (explicat al consell de ciutat) 
4. Torn obert de paraules 
 
Assistents: 
Ramon Bacardit Reguant, regidor president de la Mesa. 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Faustí Fíguls Llurda, membre de la Mesa 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl.Catalunya. 
Carme Balet Duat, en representació de PXC 
Rosalia Muñoz Segura, en nom propi. 
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi. 
M. Alba Borrós Vila, en nom propi. 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 
Excusat: 
Ferran Camps Cama, de l’Associació de Veïns  del Xup.  
 
 
El president del Districte i regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, el Sr. Ramon 
Bacardit i la regidora de Districte, la Sra. Olga Sánchez Ruiz, donen 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 Sr. Ramon Bacardit demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la 
reunió del dia 21 d’octubre de 2014, la qual ja es va remetre prèviament als membres del 
Consell i, com que no se’n presenta cap, es dóna per aprovada l’acta esmentada i es signa, 
en prova de la seva conformitat, pel president del Consell. 
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2. Seguiment dels projectes executats amb el pressu post 2014 
 
A continuació la Sra. Sánchez detalla l’estat de les actuacions previstes per 2014, que són 
les següents: 
 
 

ACTUACIONS  A  REALITZAR EL 2014 IMPORT 

Millora de la zona peatonal del Congost (a canvi de la cartellera) 2.715 

Millores dels passos de vianants (anul·lar plaça d’estacionament anterior al pas): 

El de l’Av. Tudela-C Bailèn, C del Bruc- Dos de Maig 
2.000 

Pas de vianants semaforitzat a cruïlla ctra. de Cardona-2 de Maig (17.000 menys  

2.000 EUR) 
15.000 

Treballs d’esporga zona Avecrem (talús canal) 5.985 

Rètol informatiu al Xup 1.200 

Rètol “Centre Cívic Selves i Carner” 600 

2 rebaixos pas de vianants c. Ausiàs March, al costat del Bar Robert 2.500 

TOTAL 30.000 

 
 
-La millora de la zona peatonal del Congost: millora de l’itinerari de vianants i vial d’accés al 
Pavelló del Nou Gongost (costat pista atletisme i Congost), obres i pintura. El regidor 
Bacardit diu que es realitzaran aquestes obres en els propers mesos i que estan vinculades 
als treballs del Camí Vell de Rajadell. Es senyalitzarà un itinerari per vianants més segur, es 
col·locaran elements reductors de velocitat, es pavimentarà i es retallarà un revolt, per tenir 
més visibilitat. El cost total pujarà 300.000 EUR. 
 
La regidora Sánchez continua detallant les actuacions: 
 
-Pas de vianants semaforitzat a cruïlla Ctra. de Cardona-2 de Maig, ja està finalitzat i segons 
el Sr. Faustí Fíguls, funciona bé. 
 
-Treballs d’esporga zona Avecrem (talús canal): finalment que es farà durant la primera 
quinzena de gener. 
 
-2 rebaixos pas de vianants al C. Ausiàs March, al costat del Bar Robert: Segons diuen els 
tècnics hi ha un problema que és que, si es fa el rebaix tal qual, els del  Bar Robert no hi 
podran posar la taula a l’exterior, segons diuen els tècnics. Seria millor fer-lo al c Jorbetes 
42. El Sr. Víctor Feliu insisteix en que cal un rebaix perquè és dificultós pels cotxets que van 
cap a les Dominiques i per accedir a les funeràries i que es podria desplaçar la taula . El sr. 
Faustí Fíguls diu que ja hi ha un pas rebaixat al carrer Víctor Balaguer, però que és molt just 
i que aquest del bar Robert es podria fer més al cantó de la vorera, més acostat al pas de 
vianants del c del Bruc. El regidor Bacardit diu que llavors hauríem de mirar també el cost i 
la regidora Sánchez hi afegeix que només hi ha destinats 2.500 EUR per aquesta actuació. 
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- Rètol informatiu al Xup: a Mobilitat ja s’han posat d’acord amb els del barri, per les 
directrius. 
 
- Rètol “Centre Cívic Selves i Carner”: ja està instal·lat però el Sr. Caballol insisteix en el 
problema de l’arbre que el tapa, a l’estiu. 
 
-Millores dels passos de vianants (substituir per tres places d’estacionament per motos), el 
de l’Av. Tudela-C.Bailèn, i C. del Bruc-Dos de Maig: ja s’han realitzat.  
 
-Hi haurà d’haver també, per més endavant, la col·locació d’una cartellera cilíndrica que 
s’instal·larà quan hi hagi un model definit. 
 
 
3. Explicació del procés de pressupost participatiu  (explicat al consell de 
ciutat) 
 
El Sr Bacardit explica que l’acord del Ple de setembre de 2013 diu que en els següents tres 
anys s’anirà introduint el procés de participació ciutadana en el pressupost municipal. El 
pressupost, per aquesta participació, serà de 100.000 EUR i els ciutadans hauran de fer 
arribar les seves propostes fins el 9 de gener de 2015, via correu electrònic o 
presencialment, a l’Edifici dels Infants. Per presentar-les hauran de complimentar un 
formulari que hi ha a la web de l’Ajuntament. En aquest formulari hi haurà de constar la 
proposta detallada i el pressupost estimat, que no sobrepassi els 25.000 EUR. Durant la 
setmana del 12 al 16 de gener els tècnics realitzaran una valoració econòmica de les 
propostes i comunicaran els projectes seleccionats i els desestimats. I finalment, el dia 20 de 
gener de 2015, els ciutadans votaran les propostes, a l’Ateneu de les Bases. 
 
El sr. Caballol demana quin tipus de projecte ha de ser, si social, urbanístic.....El regidor 
Bacardit contesta que pot ser del tipus que es vulgui, de serveis socials, gent gran...etc. La 
Sra Carme Balet diu que pot ser sobre formació. El sr. Bacardit explica que ha de ser una 
proposta global, de tota la ciutat i no tan enfocat a districtes.  
 
El Sr Víctor Feliu diu que l’import destinat és totalment insuficient, ja que el màxim és de 
25.000 EUR, la qual cosa fa que no es pugui presentar un projecte amb cara i ulls. També 
es limita la participació perquè només hi poden presentar propostes els membres del 
Consell de Ciutat. Que votar ho pot fer tothom però que les propostes no les pot fer tothom. 
D’aquesta manera es limita la participació. Afegeix que hi ha hagut projectes dissenyats per 
tècnics que no han funcionat i en canvi, hi ha hagut solucions aportades per ciutadans que 
vivien el problema dia a dia, que sí que han tingut èxit.  
 
El Sr. Feliu també es queixa de que per anar a votar a l’Ateneu de les Bases, només aquell 
dimarts, a aquella hora, hi haurà gent que hauran d’agafar dos busos. 
 
El Sr. Feliu demana si en el 2016 la totalitat dels pressupostos seran participatius i el Sr 
Ramon Bacardit contesta que la totalitat serà impossible de sotmetre a votació, ja que per 
exemple, el capítol 1 no es pot votar, però que cada any hem tingut 300.000 EUR del 
pressupost per decidir on invertir. El Sr. Feliu diu que 25.000 EUR és massa poc, ja que 
100.000 EUR dividits entre 4 propostes són 25.000 EUR. La regidora Sánchez diu que els 
serveis tècnics valoraran les propostes i afinaran més en el preu perquè també és la seva 
feina. El regidor Bacardit diu, per exemple, que són els tècnics els que han de calcular el 
preu de treure una torre elèctrica. 
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El Sr. Bacardit repassa actuacions pendents: 
-Les obres del Camí de Rajadell que es realitzaran en els propers dos mesos 
-Les línies del sentit de circulació al c Francesc Moragas i 
-Les obres del Parc Vila Closes que es començaran en un parell de mesos 
 
 
4. Torn obert de paraules 
 
 
El Sr. Faustí Fíguls diu que calen valles a la nova entrada de l’escola Valldaura. El Sr 
Bacardit diu que és previst posar-les ben properament. El Sr. Fíguls diu que a l’escola 
Dominiques  els pares aparquen en doble i triple fila al lloc on ha d’aparcar el bus i que la 
gent travessa de qualsevol manera, sense passar pel pas de vianants. El Sr. Ramon 
Bacardit diu que s’hi ha col·locat una plataforma, igual que a l’escola Ave Maria. El Sr. Fíguls 
diu que si la plataforma està feta, suposa que no sortiran pel Dos de Maig, que la sortida és 
pel c Nou de Valldaura. També avisa que els pares aparquen els cotxes en l’aparcament per 
les motos.  
 
El Sr. Caballol demana que es canviïn els arbres del Pujolet, que s’hauran de plantar el 
gener i febrer. N’ha parlat amb el regidor Serracanta però que se li hauria de recordar quan 
sigui el temps. 
 
El Sr Faustí Fíguls diu que al c Previsió (Avecrem) al sortir cap el c. Francesc Moragas, 
quan has de tirar avall amb el cotxe, si hi ha un vehicle de minusvàlid aparcat, de baixada, 
sortint a l’esquerra, en direcció a la Guàrdia Civil, no es veu bé qui ve. L’aparcament per 
vehicle de minusvàlid hauria d’estar pintat uns 3 o 4 metres més enrera, ja que per veure qui 
ve, has de treure molt el morro del cotxe i t’arrisques a picar contra el vehicle que vingui. 
Una senyora que sortia amb el cotxe va colisionar amb una moto que baixava i que no es 
veia a venir. El sr. Ramon Bacardit diu que en prenem nota i que mirarem de sol.lucionar-ho.   
 
El Sr. Fíguls també avisa de que davant de l’establiment del Reto, pujant de la Joviat, hi ha 
una cantonada on no s’hi hauria de poder  aparcar, ja que si s’hi aparca un de gran, també 
has de treure mig cotxe en fora, per veure qui puja. Demana que hi posin dos “pirulos”, a fi 
que no hi aparquin i hi hagi més visibilitat. 
 
La Sra.Carme Balet diu que a la vorera del cuartel de la Guàrdia Civil hi havia unes pilones 
que ara no hi són i que s’hi haurien de tornar a posar, per seguretat. El Sr. Ramon Bacardit 
diu que es trenquen les pilones amb molta facilitat. La Sra Balet insisteix en què n’hi tornin a 
col·locar. 
 
El Sr. Caballol es queixa de que per anar de la Pl. de Catalunya, passant pel c. Lleida, fins  
al c Circumval·lació (s’ha de passar per la Bonavista), s’han de donar moltes voltes i tarda 
més que abans. El Sr Faustí diu que per anar a la Mión passa per fora. 
 
El Sr. Caballol torna a reclamar el fet que hi falta una marquesina a la parada d’autobús que 
hi ha al final de l’Av de Tudela (pas de vianants entre el Santiago Rusiñol i l’Av. Tudela). Hi 
ha un banc on hi cauen excrements dels coloms i, si plou, et mulles.  
 
El Sr. Faustí Fíguls diu que hi ha una plataforma trinxada al c Francesc Moragas, davant 
l’Aldi, ja fa un any i mig, i que algú s’hi farà mal. El regidor Bacardit diu que ho podem 
incloure en la llista de les actuacions de l’any que ve. 
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El Sr Víctor Feliu diu que al pas de vianants del c Saclosa prop la Pl. de Catalunya es van 
desplaçar contenidors i varen pintar aparcaments de motos per millorar la visibilitat però que 
s’hi aparquen cotxes igualment. Demana que hi col·loquin dues pilones verdes de plàstic, 
per evitar que hi aparquin. Afegeix que al c Sant Fruitós-Pujolet ja hi varen posar 6 d’aquests 
elements verds i que al c Lepant-Numància n’hi ha 18. 
 
La regidora Sánchez diu que en el c Saclosa s’hi van posar multes per aparcar 
indegudament. 
 
I quan són les 20h i no tenint més temes a tractar, el regidor Ramon Bacardit ens emplaça a 
la propera sessió que tindrà lloc a principis de l’any que ve, dóna les gràcies a tothom i tanca 
la sessió. 


