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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: 19,10 h  
Data: 17 de juny de 2014    Hora d’acabament: 20,15 h 
Num. :2/14 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Renovació/ratificació de la Comissió de Seguiment. 
3. Pressupost 2014 (selecció d’actuacions a fer) 
4. Medi Ambient: Auditories de neteja 
5. Torn obert de paraules 
 
Assistents: 
Ramon Bacardit Reguant, regidor president de la Mesa. 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Jordi Serracanta Espinalt, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Montserrat Perramon  Fàbregas, tècnica de Residus i Neteja  
Salvador Rossell Aranda, membre de la Mesa. 
Ferran Camps Cama, membre de la mesa i representant de l’Associació de Veïns  del Xup.  
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl.Catalunya. 
Jordi Albiol Rodríguez, de l’AV Valldaura 
José Miguel Cuesta Gómez, en representació de la CUP. 
Carme Balet, en representació de PXC. 
Isidre Suárez Baraldés, en representació de l’AMPA del Puigberenguer 
Alba Borrós Vila, en nom propi. 
Víctor Feliu, en nom propi. 
Rosalia Muñoz Segura, en nom propi. 
Faustí Fíguls Llurda, en nom propi 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 
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 25 de febrer 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. 
 
El Sr. Ramon Bacardit presenta al regidor de Medi Ambient, Sr. Jordi Serracanta,  i demana 
si hi ha algun inconvenient en realitzar un canvi en l’ordre del dia previst a fi que pugui 
explicar, en primer terme, les auditories de neteja (que consta en el punt 4) i pugui marxar. 
Com que no hi ha cap inconvenient al respecte, el Sr. Serracanta comença presentant a la 
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tècnica responsable de Residus i Neteja, la Sra. Montserrat Perramon i seguidament explica 
el tema de les Auditories de neteja, segons el següent esquema: 
 
2. Auditories de neteja 
 
Aquest tema ja s’ha explicat prèviament als presidents de les Associacions de Veïns, ara ho 
expliquem als Districtes, posteriorment s’explicarà a la ciutadania en general, i més 
endavant, a les escoles. 
 
-Dins l’actual Programa de Govern hi ha el de millora de l’espai urbà que, entre les principals 
actuacions, contempla la Manresa Ciutat Neta. 
Els objectius d’aquesta actuació són:  

• Millorar la qualitat i estat de neteja de la ciutat  
• Corresponsabilitat social del projecte. És cosa de tots 
• Optimitzar els recursos de la concessió de neteja viària 

 
-De l’anàlisi de les queixes i suggeriments que arriben a l’Ajuntament ja es veu que la neteja 
és un tema de gran interès per a la ciutadania ja que al 2013 va suposar un 26,1% de les 
queixes dels ciutadans. 
 
-Des de l’Ajuntament es dedica un gran esforç en aquesta línia d’acció: per millorar el servei, 
per ser més eficients, per utilitzar tecnologies més modernes i per ser més sostenibles (per 
exemple, utilitzant vehicles de neteja elèctrics). 
 
-El cost de la neteja viària de 2014 puja 3.247.211,17 € anuals, la qual cosa representa uns 
0,1168 € per habitant i dia, i un 7 o 8% del pressupost de l’Ajuntament. 
 
-Però mantenir la ciutat en òptimes condicions de neteja, de manera que en puguem gaudir 
al màxim, no és només responsabilitat de l'administració; únicament es pot aconseguir amb 
la col·laboració i la complicitat de tots els ciutadans i ciutadanes. La ciutat serà més o menys 
cívica en funció dels nostres comportaments com a ciutadans. Menys brutícia vol dir menys 
despesa de neteja. Si s’embrutés menys, els diners destinats a la neteja podrien anar a 
satisfer altres necessitats. 
 
“Auditories de Sensació ”: de percepció de la neteja, que no vol dir control de qualitat del 
servei. L’auditoria de sensació és una valoració de la percepció de neteja i de l’estat de la 
via pública general, sense associar-la a un tractament de neteja concret. 

1. L’Ajuntament controla i fiscalitza la concessió a Fomento de Construcciones y 
Contratas i impulsa millores a través d’inspectors de la via pública que vigilen que el 
servei sigui correcte, que les màquines funcionin, etc, i si no funciona es sanciona o 
no es paga el servei. 

2. “L’Auditoria de Sensació” és una altre tema. És un projecte on el ciutadà és qui 
percep la neteja. No té res a veure amb el control a l’empresa concessionària. Es 
tracta d’una tasca a realitzar per ciutadans voluntaris, amb les següents 
característiques: 

  
• Prèviament formats 
• Amb una dedicació d’un dia al mes (un parell d’hores) 
• Amb compromís de continuïtat (un any) 
• Registraran les incidències en un formulari (auditories de sensacions, visible en la 

pantalla de power point) que s’haurà d’omplenar seguint un itinerari predefinit 
(sempre el mateix) i proper al domicili de la persona voluntària. 

• Tindran el recolzament d’un coordinador i dels serveis tècnics municipals 
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Se’ls explicarà, també, com es recull la informació i quines decisions es prendran, a fi 
que vegin de què serveix la seva feina de voluntariat. 
 
En un inici el projecte constarà de 12 a 15 voluntaris i, a partir d’aquí, es podrà ampliar el 
nombre de persones. 
 
CONSEQÜÈNCIES: 
• Resolució d’incidències concretes detectades 
• Adaptació de la programació de neteja a les necessitats reals del servei 
• Millor aprofitament dels recursos disponibles 
• Incentiu de millora a l’empresa concessionària.  Una part del benefici de l’empresa 

concessionària prové d’un incentiu de productivitat. Segons una puntuació el poden 
rebre, o no. 

• Explicar, als voluntaris, els resultats i mesures preses  
• Implicació dels ciutadans en la Manresa Ciutat Neta. Que els ciutadans ajudin en 

l’anàlisi de la situació i a contribuir a la millora de la ciutat. En cap cas és una 
fiscalització a l’empresa de neteja. 

 
Al cap de 6 mesos i un any ja se’n podrà fer una valoració. 
Està previst que s’iniciï el setembre-octubre. S’explicarà pels mitjans de comunicació, a la 
plana web i es pot trucar a Medi Ambient, per sol·licitar informació. 
 
3. Renovació/ratificació de la Comissió de Seguimen t. 
 
La Sra. Sánchez explica que va quedar pendent de realitzar, en la darrera sessió, el relleu 
de la Sra. M. Pilar Muntaner, que es va donar de baixa com a membre de la Comissió de 
Seguiment. Es proposa la incorporació del Sr. Faustí Fíguls Llurda com a nou membre de 
l’esmentada Comissió, i com que ningú de l’assemblea hi té inconvenient, queda nomenat. 
Els altres membres són el Sr. Ferran Camps Coma i el Sr. Salvador Rossell Aranda. 
 
4.Pressupost  2014 (selecció d’actuacions) 
 
La Sra. Sánchez explica que en la darrera sessió de la Comissió de Seguiment, en relació a 
les accions a incloure i desenvolupar en el pressupost de l’exercici 2014, tenint en compte 
que l’import global de les actuacions previstes superaven el límit pressupostari, en va 
acordar proposar, al Consell de Districte, la priorització dels criteris  següents, per a la 
selecció de les actuacions a desenvolupar: 
 

A) Elements de seguretat: 1)escolars,  2) gent gran i vianants, 3) esportives i d’oci  
B) Elements informatius  
C) Obres i millores del paviment 
D) Altres 

 
La Sra. Sánchez diu que el plenari pot considerar un canvi en l’ordre esmentat, però que 
aquesta priorització és la que es va acordar en la darrera Comissió de Seguiment. 
 
El Sr. Bacardit comunica que el pressupost ha augmentat 5.000 EUR, per tant, el total a 
disposar és de 30.000 EUR. 
 
A continuació la Sra. Sánchez detalla les següents actuacions possibles:  
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POSSIBLES ACTUACIONS PEL 2014 IMPORT  NIVELL 

Instal·lació de cartellera cilíndrica (falta definir ubicació) 3.000 B 

Suprimir la plaça d’aparcament del costat dels passos de vianants per millorar 
la visibilitat i evitar atropellaments, i substituir-la per places d’aparcament per 
bicicletes. Es podria realitzar al c del Bruc i Dos de Maig (camí escolar-nivell 
A). És una petició de l’escola Valldaura i de l’Associació de Veïns 

3.000 A 

Pas de vianants semaforitzat de Ctra Cardona-Dos de maig que pujava 17.000 
EUR, inclosos rebaixos. El cost de l’altre pas que es va realitzar es va poder 
rebaixar i finalment va costar 15.000 EUR. 

15.000 A 

Treballs d’esporga de la zona de l’Avecrem, dins el projecte de rehabilitació 
de l’entorn del Pont Nou 

5.985 D 

Rebaixos passos de vianants c Ausiàs March (cal Robert)  3.200 A 

Pavimentació del camí creu del terme (davant Guàrdia Civil) ? C 

Senyalització del Xup (indicador església, rètol informatiu i senyalització Ctra 
d’Igualada) 

1.700 A-B 

Millora del paviment d’accés a la Pl. 8 de març (llambordes i peces de gual) 3.500 C 

Millora del paviment cruïlla Pont de Sant Francesc-Muralla- Mossèn Vall ? C 

Millora del paviment cruïlla Xup-Camí del Suanya ? C 

Millora de l’itinerari de vianants (circuit per a corredors) al Passeig del Riu ? A-B 

Millora dels rebaixos dels passos de vianants del c Barcelona-Bruc ? A 

Elements de reducció de velocitat accés Bellavista ? A 

Instal·lació de barana al final del camí de la Gravera (solar on hi havia 
edificació) 

? A 

Millora del Parc Infantil de La Florinda ? C 

Millora de l’itinerari de vianants del vial d’accés al Pavelló del Nou Congost 
(costat pista atletisme i Congost) 

? A-3 

  
El Sr. Bacardit considera que entre els nivells A i B hi hauria d’haver un nivell corresponent a 
la senyalització de circulació. 
 
La Sra. Sánchez diu que s’han de seleccionar les actuacions a fer, si és que s’està conforme 
amb aquests criteris de priorització. 
 
El Sr. Bacardit comunica a l’assemblea que poden votar o fer-ho com es prefereixi. 
 
El Sr. Víctor Feliu diu que no ha quedat clar lo de suprimir places d’aparcaments al costat de 
passos de vianants propers a escoles i treure contenidors que perjudiquen la visibilitat, i que 
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no veu que hi consti el de l’Av. Tudela-c Bailèn i allà ja hi ha hagut atropellaments. La Sra. 
Sánchez contesta que aquesta actuació no hi consta a la llista però que li hem d’afegir.  
 
El Sr.Víctor Feliu demana de qui depenen els punts de llum que hi ha enmig de les voreres, 
amb pals de fusta, si són de l’Ajuntament o de Fecsa. El Sr. Bacardit contesta que hi ha pals 
que són de companyies elèctriques, telefonia... El Sr. Víctor Feliu diu que al c Tarragona, al 
mig de la vorera, que ja és estreta, hi ha un pal de fusta. El Sr. Bacardit diu que en prenem 
nota i que parlarem amb la companyia a qui correspongui. El Sr. Feliu afegeix que al costat 
de les pistes d’atletisme del Congost, quan hi passes, ensopegues amb el punt de llum que 
hi ha al camí. El Sr. Bacardit contesta que també ho hem de mirar. 
 
El Sr.Víctor Feliu diu que el tema de limitar la plaça d’aparcament per millorar la visibilitat en 
passos de vianants i evitar atropellaments ja era una petició de l’any passat. 
 
El Sr. Albiol diu que es va enviar (per mail) el llistat de les actuacions pendents de l’any 
passat i demana si se n’han portat a terme algunes. Suposa que totes estan pendents de 
realitzar. Afegeix que aprofitant que tenim 5.000 EUR més de pressupost i que en la darrera 
semaforització que es va realitzar es van poder rebaixar 2.000 EUR, proposa que ens 
gastem els 30.000 EUR del pressupost en realitzar totes les actuacions que van quedar 
pendents de l’any passat. 
 
El Sr. Bacardit detalla aquestes actuacions que estaven pressupostades i van quedar 
pendents: 
 

PROPOSTES D’ANTERIORS EXERCICIS, A INCLOURE EL 2014? IMPORT  

Instal·lació de cartellera cilíndrica (falta definir ubicació) 3.000 

Millores dels passos de vianants (anul·lar plaça d’estacionament anterior al pas) 2.000 

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

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 32.285 

 
El Sr. Bacardit diu que seguint la proposta del Sr. Albiol, només “ballaria” lo de la millora de 
l’itinerari de vianants del Congost. Afegeix que la cartellera cilíndrica de 3.000 EUR es pot 
deixar per més endavant i que és millor prioritzar lo del Congost. El Sr. Albiol demana quan 
costarien les actuacions de millorar la zona del Congost . El Sr. Bacardit contesta que ara no 
ho podem saber però que s’ha de comptar en que hi ha d’haver pintura, pilones...El Sr. 
Albiol considera que és més important lo del Congost que la cartellera. El Sr. Salvador 
Rosell diu que amb les actuacions del Congost es prioritzaria la seguretat. 
 
El Sr.Faustí Fíguls diu que s’haurien de canviar els fanals del Congost, que la companyia 
elèctrica no treurà les torres si l’Ajuntament no paga el soterrament de la línia. Afegeix que si 
els arbres que hi ha tocant al cementiri no s’esporguen, no es pot passar per la vorera 
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perquè a una banda hi queden només 60 cm. S’hi posen 4 fanals perquè la gent s’hi vegi 
però hi planten arbres entremig que, quan creixen, tapen els llums. S’hi haurien de col·locar 
més llums. 
 
El Sr. Bacardit diu que si ningú hi té inconvenient i davant les propostes presentades, 
quedem que es realitzaran les actuacions següents, que ja estaven previstes amb 
anterioritat: 
 

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 

 
 
5. Torn obert de paraules 
 
El Sr. Isidre Suárez es queixa de que hi ha botigues, com algunes fruiteries, que deixen 
caixes a l’exterior i que llavors la vorera queda estreta. La Sra. Olga Sánchez contesta que 
aquest és un tema disciplina de la via pública i que, en alguns casos,  els guàrdies aixequen 
acta, però que primer, en carrers determinats, s’ha realitzat una campanya informativa per 
evitar entrar en la 2a fase, que és la sanció. Si amb anterioritat els agents van informar i 
continuen col·locant les caixes a fora, els sancionen. Reconeix que hi ha queixes ciutadanes 
al respecte. El Sr. Bacardit diu que s’ha de continuar amb la campanya informativa. 
 
La Sra.Carme Balet es queixa de les bicicletes i patinets que corren per les voreres però diu 
que en zones com l’Avecrem, el Parc del Cardener i El Congost, ha millorat la seguretat i 
que felicita a la Policia Local, ja que cada vegada que els ha avisat, hi han acudit. 
 
I quan són les 20,15h i no tenint més temes a tractar, el Sr. Bacardit dóna les gràcies a 
tothom i tanca la sessió. 


