ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE PONENT
Lloc de celebració: CC Selves i Carner
Data: 18 de juny del 2012
Num. :2/12

Hora d’inici: 20’00 h
Hora d’acabament: 21’45 h

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior.
Projecte de millora del Parc Vila Closes i el posterior procés participatiu.
Presentació del Pla de Civisme.
Selecció de propostes del pressupost 2012.
Campanya Tots Som Vianants. Elecció de dos passos de vianants del
Districte.
6. Torn obert de paraules
Assistents
Olga Sanchez Ruiz, regidora de Districte
Ramon Bacardit Reguant, president de la Mesa
Salvador Rossell Aranda, membre de la Mesa.
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’Associació de Veïns Saldes-Plaça
Catalunya
Jordi Albiol Rodríguez, en representació de l’Associació de Veïns de Valldaura
Ferran Camps Cama, en representació de l’Associació de Veïns del Xup
Rosa Maria Sanmartí Carrés, en representació de l’Associació Cultural i científica
LABRUM.
Rosalia Muñoz Segura, en representació de l’AMPA Sant Ignasi
Maria Cunill Gil, en representació del Centre de Cultura Popular Finestrelles
Jordi Francitorra Clotet, en representació de UBIC-Manresa comercial
Pilar Muntaner Spagnolo, en representació de CIU
Josep Montoya Barberà, en representació d’ERC
José Miguel Cuesta Gomez, en representació de la CUP
Carme Balet, en representació de PXC
Josep Maria Sarrate Daurella, en nom propi
Victor Feliu Ferrer, en nom propi
Maria Alba Borrós Vila, en nom propi
També hi assisteix, la regidora de Participació, Àuria Caus
I Montserrat Morros Martínez, funcionaria de l’Ajuntament i que exerceix les
funcions de secretaria de la Comissió.

El president del Districte i regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, Sr.
Ramon Bacardit dóna la benvinguda als assistents i la regidora del Districte,
donen respectivament la benvinguda als assistents a aquesta segona reunió del
Consell de Districte.
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Tot seguit, comença el debat de l’odre del dia fixat per aquesta reunió.
1. Aprovació de l’acta anterior.
El Sr. Ramon Bacardit demana als assistents si volen efectuar alguna observació
a l’acta de la reunió del dia 19 de març la qual ja es va remetre prèviament als
membres del Consell.
Tenint en compte que no es formula cap esmena a l’acta, aquesta es dona per
aprovada i es signar en prova de la seva conformitat pel president del Consell.

2. Projecte de millora del Parc Vila Closes i el seu posterior procés
participatiu.
El Sr. Ramon Bacadit explica què en aquest punt de l’odre del dia es pretén
explicar del procés ja engegat en ordre a la millora del Parc Vila Closes i a
l’exposició de la proposta per part de l’arquitecte Jordi Garcia.
La regidora Àuria Caus comenta, en la seva condició de regidora de Participació
que aquesta nova proposta ha estat redactada amb el consens de l’Associació de
Veïns, de la Comissió del Parc Vila Closes i el propi Ajuntament. S’ha pretès que
fos important la participació de les associacions per tal de tenir una participació
més gran de l’entorn, tot i que l’ajuntament també participa de la proposta a
través d’una Comissió Tècnica, d’una Comissió de seguiment de les regidories de
barris, participació i urbanisme. També es compte amb l’Associació de veïns i
mancaria la participació d’un membre voluntari del Consell de Districte, com a
representant de tot el Consell i no únicament de l’entitat a la qual pertany.
El Sr Bacardit demana si hi ha algun voluntari del Consell per assumir aquesta
tasca de representació. En tot cas, i davant la no aparició en el moment, es pot
decidir en posterioritat.
La Sra. Caus, exposa que està previst que el dia 28 de juny hi hagi una primera
reunió per explicar el funcionament del procés participatiu el qual està pensat pel
dia 28 i 29 de setembre. En principi es volien establir dos emplaçament per la
recollida dels vots, com eren la plaça Catalunya i el centre cívic Selves i Carner,
si bé i d’acord amb el parer de l’Associació de Veïns, s’ha cregut oportú que es
limiti la recollida en un sol lloc.
A part de la primera reunió del dia 28 de juny, se’n podrien fixar s o tres més.
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Tot seguit, el Sr. Bacardit dóna la paraula a l’arquitecte Sr. Jordi Garcia, el qual i
amb el suport informàtic efectua la presentació del projecte de proposta de
reforma del Parc Vila Closes.
El Sr. Garcia explica que aquesta proposta és un reflexa dels acords de la
Comissió del Parc Vila Closes i que també recull les aportacions del nou
Consistori Municipal. Comenta que un del objectius bàsics és resoldre els
problemes de seguretat així com la problemàtica de connexió entre itineraris ja
que el disseny actual exclou o no facilita l’accés al parc.
Un altre punt important es fonamenta en la voluntat de retirar les
metàlliques, en el benentès que aquesta retirada també implica la
de la illuminació del parc de tal forma que la retirada de les
comporta buscar una solució per tal de mantenir la illuminació que
va lligada a les estructures.

estructures
modificació
estructures
actualment

Per tant, i en resum, els principals objectius de la nova proposta passen per:
•
•
•
•

Ampliar la dotació dels jocs.
Mantenir una unitat formal entre el projecte inicial i la nova proposta.
Fer possible la reforma per fases autònomes (15 fases), per tal que es
puguin executar de forma independent en funció de la consignació
pressupostària.
Minimitzar la despesa econòmica de la intervenció.

Els conceptes bàsics de la proposta, els resumeix el Sr. Garcia, en:
•
•
•
•

Millora de l’accessibilitat.
Millora de l’arbrat.
Retirada de les estructures metàlliques
Millora de l’àrea de jocs infantils.

Tot seguit i a través de la presentació en power-point, el Sr. Garcia exposa les
actuacions que preveu la reforma i que bàsicament son:
 Tall de la barana de formigó a l’avinguda Tudela i collocar una barana
metàllica, per tal de millorar la seguretat i reduir l’obstrucció visual.
 Substitució del paviment de llambordes a l’avinguda Tudela, amb formació
d’escocells, adequació de la xarxa de reg i plantació d’arbres. Amb aquesta
actuació es vol aprofitar el material i reforestar 8 arbres.
 Collocació de barana i respatllers als bancs de formigó situats al c. Pintor
Basiana.
 Perllongació de les baranes existents als laterals de la rampa d’accés que
hi ha situada al c. Miquel Martí i Pol.
 Perllongació de barana i formació d’escocells en el pas situat al lateral sud.
 Desmuntatge del pòrtic metàllic al lateral sud.
 Collocació de barana a l’àmbit del bassiol de la font i de topalls a les
plataformes intermèdies.
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 Collocació de baranes al final de les rampes i les escales situades al lateral
oest del parc.
 Collocació d’una nova escala d’accés al parc situada al xamfrà sud-est.
 Collocació d’escales entre les plataformes.
 Desmuntatge de les estructures metàlliques centrals, collocació de la
nova illuminació, formació de nous escocells dins l’àrea pavimentada i
adequació de la xarxa de reg.
 Retirada del paviment de llambordes, deixant un espai de jocs en relació
amb l’arbrat.
 Collocació de mobiliari urbà, jocs, taules de ping-pong.
El Sr. Barcadit dóna la paraula als assistents per manifestar-se o demanar algun
extrem en relació a aquesta exposició.
El Sr. Ferran Camps qüestiona com es va poder executar ja inicialment el Parc
quan es podia preveure tots els inconvenients que aquest ha comportat des de
tots els punts de vista i quan ja hi havia disconformitat manifesta per part de
tots els sectors més directament afectats. També demana quin és el cost
econòmic de la reforma.
El Sr. Bacardit comenta que aquesta qüestió no es pot resoldre i que ara toca
mirar endavant la qual cosa ja s’està fent amb la voluntat d’executar la reforma
que s’ha exposat.
Respecte el cost de la reforma, el Sr. Garcia informa que el cost total aproximat
és de 300.000€ (IVA inclòs), però puntualitza que la retirada de les estructures
metàlliques que és la principal reivindicació només ascendeix a 29.000 €.
El Sr. Cuesta formula planteja dues qüestions: la primera es demana sobre si a
la zona de jocs està previst que es pugui jugar a pilota i la segona fa referència a
la percepció a través de la presentació del projecte, de què hi ha moltes escales
que impliquen, sembla, problemes de mobilitat per la gent gran.
El Sr. Garcia a la primera de les qüestions respon que la prioritat pel que fa a la
zona de jocs, és incrementar els jocs anomenats dinàmics i respecte el fet
concret de jugar a pilota, dependrà com a tots els indrets, de com es faci aquest
joc. Respecte el tema de les escales respon que tots els accessos al parc són
accessibles amb rampa i puntualitza que les escales el que permeten és
travessar tot el parc pel seu interior sense necessitat de sortir a cap vial per
tornar-hi a entrar.
La Sra. Pilar Muntaner exposa que a la zona de la parada de bus de l’avinguda
Tudela ja s’han mort els arbres, que fins i tot, s’han tornat a plantar, sense tenir
en compte que no poden viure perquè a la part de sota hi ha roques.
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El Sr. Garcia explica que efectivament en aquesta zona hi ha, concretament, 3
arbres, que son dues alzines i un roure. Comenta que el roure, per les seves
característiques és molt difícil que visqui en aquest punt de tal forma que ja
s’han plantejat de canviar-lo per alzines, i aprofitar aquesta tasca per netejar tot
el forat.
La mateixa Sra. Muntaner també qüestiona l’existència d’un forat en aquesta
zona que no es pot ni netejar i demanar si no seria possible tapar-lo amb sorra.
EL Sr. Garcia respon que també està previst de tapar aquest forat i que la taparlo amb sorra es va desestimar atès que la sorra es perillosa ja que s’escampa
amb perill de caigudes. Una altra opció, molt probable, és situar en aquest punt
una taula de ping-pong.
Un cop debatut aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Bacardit dóna la paraula a la
Sra. Caus per tal d’exposar el següent punt a tractar.

3. Presentació del Pla de Civisme
La Sra. Caus explica que aquest Pla s’emmarca dins del programa general de
Civisme i que pretén fomentar el civisme i el respecte dels ciutadans entre si i
envers la ciutat, donant rellevància als valors i les actituds cíviques.
Dins d’aquest Pla, i com una de les accions, s’ha redactat la nova Ordenança de
Civisme, la qual hores d’ara està en període d’aprovació inicial.
Explica que el Pla és un document obert que conté accions que es vol treballar de
forma participada i que contempla dos eixos principals d’actuació: un eix amb
propostes d’acció interna i un eix de propostes amb accions externes.
Dins de les accions internes, s’hi inclouen entre d’altres, la creació d’una
comissió mixta pel seguiment del Pla, la creació d’un Observatori de Civisme, la
redacció d’un mapa que reculli els punts on es concentren actituds de caràcter
més incívic i finalment la voluntat d’endreçar l’espai públic.
Pel que fa referència a les accions externes, aquests es concentren en assolir
proximitat amb la ciutadania a través dels ciutadans directament o d’entitats
representatives com també buscar una reacció ciutadana al Pla.
Enumera, tot seguit, algunes de les accions que recull el Pla:
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1.
2.
3.
4.
5.

La creació d’un Canal Cívic ( a través de WEB, Twiter, etc.)
Treballar la mediació
Impuls dels informadors cívics.
Programa de voluntariat sènior.
Programa de voluntariat familiar (pensat per tal que hi puguin participar
els menors amb els pares ja que per si sols no poden. Per aqueta acció
s’ha pensat en la important tasca que podrien fer les AMPA).
6. Programa de custòdia dels espais públics
7. Informació respecte les despeses que comporta per la ciutat, l’incivisme.

A continuació posa el Pla de Civisme a disposició de tots els assistents i dóna la
paraula per formular precs i preguntes respecte aquest punt.
La Sra. Carme Balet manifesta que està completament d’acord amb el foment de
l’educació i el sentit comú. Explica que li preocupa la situació que es dona a la
part de darrera de les cases anomenades “avecrem”, ja que en aquest punt es
concentren joves que diu, que consumeixen i trafiquen amb droga, i que tot i
avisar a la Policia Local, aquests joves tenen una persona que els avisa quan
arriben els agents. També diu, però, que actualment la situació està força
controlada.
La mateixa Sra. Balet exposa que en el Parc Cardener també hi ha problemes
amb motiu de la concentració de gent que ocasiona molèsties bàsicament per
sorolls. I segueix dient que el mateix passa a la zona del Congost on sembla que
els altaveus de les installacions esportives estan molt collocats de tal forma que
el soroll rebota cap a les vivendes.
Puntualitza que ambdues problemàtiques (drogues i soroll) afecten a la salut.
El Sr. Cuesta opina que la sensació que té del Pla de Civisme és contraria al que
s’ha exposat ja que considera que s’ha donat prioritat a la redacció de
l’Ordenança i no a l’inrevés, és a dir, que l’Ordenança sigui fruit del Pla. També
es planteja que cal entendre per actitud incívica ja que, per exemple, ell no
considera incívic estendre roba als balcons o rentar-se a la font i justifica que per
aquest motiu s’han presentat moltes allegacions.
La Sra. Caus respon que el Pla no és conseqüència de l’Ordenança sinó que s’ha
treballat en parallel, és mes, que el Pla d Civisme va per endavant perquè ja s’hi
està treballant mentre que l’ordenança està en fase d’allegacions i de resoldre
aquestes.
Reitera que el Pla és un document obert que en principi contempla unes 40
accions que evidentment es poden ampliar, modificar, tot en funció de la
participació. Per aquest motiu, i a part de ser un document obert és un document
de treball.
Un cop debatut aquest punt, el Sr. Bacardit dona la paraula a la Sra. Sanchez per
tal de tractar el punt següent de l’ordre del dia.
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4. Selecció de propostes del pressupost 2012
La Sra. Sanchez informa que per tal de valorar les diferents propostes que es
van efectuar en la primera de les reunions del Consell de Districte, el passat dia
19 de març i que es recullen en el punt quart de l’acta de la reunió indicada, s’ha
creat una Comissió de seguiment la qual ja ha treballat en ordre a fer una
primera valoració del cost d’algunes de les propostes realitzades.
Tot seguit detalla el pressupost aproximat de part de les propostes i que són:









Dignificar l’espai del Congost, amb accions concretes com la installació de
sanitaris ascendeix a 3.000€. Aquest preu inclou dos urinaris complets,
amb WC i renta mans però cal concretar que és un cost anual de
manteniment, de tal forma que si s’opta per aquesta acció s’ha de tenir en
consideració que aquest import s’haurà de garantir cada any.
La installació de papereres a la zona del Congost: 1.100€.
Adequar el talús i la zona esportiva del c. Bernat Oller: 4.425€. En aquest
actuació concreta, el Sr. Bacardit puntualitza que en ser el talús una roca,
no es podrà plantar verd però sí que es podria organitzar una jornada
festiva en dissabte en què els infants plantin espígol i romaní a la part de
dalt del talús.
Facilitar material per mantenir els camins en bon estat: 3.000€
Pintar passos de vianants dins de la Campanya d’atropellaments: 1.500€
I finalment, el remanent de xxxxxxxx es destinaria a executar una de les
fases de la reforma del Parc Vila Closes com podria ser la fase de Millora
de la Mobilitat.

El Sr. Victor Feliu reitera, tal com ja havia dit en la reunió anterior, l’opinió de
que el pressupost de 30.000€ és insuficient tenint en compte que aquest districte
inclous tres barris els quals comprenen una zona molt àmplia. Considera que
l’acció referent a l’execució d’una de les fases de la reforma del Parc Vila Closes
no pot anar a càrrec d’aquest pressupost, ja que hi ha altres accions més urgents
com pot ser la pavimentació de determinats punts dels carrers Numància,
Lepant, Solsona i Bailen.
També esmenta com a acció urgent ja manifestada en la reunió anterior, la
millora de la visibilitat del pas de vianants del c. Saclosa a tocar la plaça
Catalunya.
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En resposta a d’altres propostes que no s’han avaluat econòmicament, la Sra.
Sanchez informa el següent respecte cadascuna d’aquestes:
 No s’ha rebut cap proposta per tal de millorar el districte a cost zero.
 No és fàcil reubicar els contenidors del c. Saclosa i així millorar la visibilitat
del pas de vianants, ja que la ubicació dels contenidors ha de respectar
unes distàncies i no sempre és possible de collocar-los en el lloc que es
vol tenint en compte a més que la càrrega és lateral. Aquest punt, però,
està pendent d’estudi.
 La Sra. Sanchez explica que en relació a la proposta de “prevenció de
molèsties a la principal zona d’oci nocturn”, ja s’han fet contactes amb els
titulars del principals establiments.
 També s’està treballant en l’arranjament del c. Joan Maragall.
 Igualment s’està incidint a tota la ciutat, en les deixalles i objectes que es
dipositen al costat dels contenidors en lloc de portar-los a la deixalleria.
Explica que per exemple s’han fet gestions directes amb dues fruiteries
que feien abocaments incorrectes.
 Ja s’ha reubicat el contenidor de la Muralla de Sant Francesc, davant de
l’escola Joviat.
El Sr. Bacardit comenta que queda pendent l’arranjament del paviment del c.
Numància, Bailen, Solsona i Lepant.
El Sr. Feliu exposa que ja s’havia acordat que en el talús del c. Navarra s’hi
collocarien pins. També demana si el pressupost de 4.425€ d’adequació del talús
es únicament per aquest talús o també incorpora la zona esportiva. Cal tenir en
compte que el Pla Parcial preveu expressament aquest espai com a tal zona
esportiva.
El Sr. Cuesta opina que l’obligació de l’Ajuntament és tenir la ciutat en condicions
sense perjudici del pressupost dels 30.000€ assignat al Consell de Districte.
També demana si no es contempla cap actuació adreçada a cobrir necessitats
socials.
La Sra. Caus respon que cobrir aquestes necessitats no s’incorporen dins del Pla
de Civisme, sinó que afectarien més directament a l’àrea de serveis socials.
La Sra. Sanchez comenta que en l’anterior Consell de Districte (anterior
legislatura) es va plantejar la necessitat de suport social a les famílies de
l’escola Valldaura, la el qual es va facilitar. Aquest fet ho confirma el Sr. Caballol.
Respecte el tema de les necessitats socials, el Sr. Cuesta demana si hi ha fet
algun estudi sobre aquestes.
La Sra. Sanchez diu que es demanarà aquesta informació concreta a Serveis
Socials.
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El Sr. Bacardit, a títol de resum, manifesta que sembla que la partida més
discutida és la destinada a la reforma del parc Vila Closes.
El Sr. Feliu diu que no es qüestiona la millora del parc, sinó que el districte és
molt ampli pel pressupost assignat tenint en compte, a més, que és una zona
amb moltes mancances, i que si es recollissin totes les propostes de l’anterior
reunió es superen amb escreix els 30.000€.
El Sr. Bacardit respon que malauradament el pressupost no es pot ampliar.
El Sr. Camps opina que la reparació del paviment no ha d’anar a càrrec del
pressupost del districte. També qüestiona que es disposi ja i íntegrament de tot
el pressupost ja que no
hi haurà diners per cap emergència. Afegeix la
conveniència de millorar la senyalització de l’entrada a la ciutat per la zona del
Xup, i la neteja de les canyes existents a la ctra. de Cardona al marge del Riu.
El Sr. Bacardit proposa que la part del pressupost destinada a la reforma del parc
Vila Closes es destini a d’altres accions i el possible remanent quedi pendent
d’assignar.
Un cop debatuda la qüestió, s’acorda efectuar estudi relatiu al cost de la
reparació del paviment dels carrers Numància, Lepant, Bailen i Solsona i que en
funció del pressupost, es facin altres accions a determinar en la reunió del mes
de setembre.
Tot seguit s’entra en el debat del següent punt de l’ordre del dia.

5. Campanya Tots Som Vianants. Elecció de dos passos de vianants.
La Sra. Sanchez demana si algun dels assistents té alguna proposta de
senyalització de passos de vianants. Informa que per part de la Comissió de
seguiment de la Campanya s’ha treballat en el tema i s’ha pensat en alguns
passos que per diferents raons es creu convenient de senyalitzar.
Per exemple:





C. Barcelona amb c. Ginjoler
Pl. Catalunya
Avinguda Tudela
Davant escola del Xup.

El Sr. Albiol planteja la possibilitat d’un pas a l’escola Valldaura.
El Sr. Feliu, respecte el pas de vianants del c. Saclosa esmenta que a part de la
visibilitat caldria la installació d’un pas elevat per frenar la velocitat dels
vehicles.
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Al respecte de la petició del pas elevat, el Sr. Bacardit explica que ell mateix era
un ferm defensor dels passos elevats si bé, tècnicament, li han fet veure els
inconvenients d’aquests passos. Per exemple, es queixen els conductors de les
ambulàncies.
El Sr. Caballol planteja collocar bandes sonores.
EL Sr. Bacardit respon que en aquest cas, el problema és el soroll.
Finalment, s’entra en el darrer punt de l’ordre del dia.

6. Torn obert de paraules
La Sra. Balet demana més contundència en el tema del civisme, que es controli
el tema de les drogues i en general, més control de la Policia.
La Sra. Sanchez informa que en tema de drogoaddicció s’està treballant de forma
molt coordinada amb Mossos d’Esquadra, Policia Local i els Serveis Socials, entre
d’altres, en el marc d’un protocol signat al respecte.
El Sr. Cuesta demana que el procés participatiu s’ampliï a d’altres temes.
El Sr. Albiol exposa dues qüestions: la primera és per manifestar que en tema de
serveis socials sí que hi havia unes partides destinades a mediadors a les escoles
si bé es cert que en algun cas, de forma anecdòtica, es va demanar i oferir el
servei, i finalment no s’hi va acudir. La segona apreciació fa referència al parc
Vila Closes i s’adhereix completament a l’opinió del Sr. Camps si bé també es
partidari de canviar-lo.
També exposa que té el dubte sobre si el nou redactor del projecte del parc és
tècnic municipal. I finalment li vol dir al Sr. Feliu que s’oblidi de la reparació dels
paviment ja que no es podrà efectuar amb el pressupost que s’hi podrà destinar.
Respecte la redacció del projecte de reforma del parc, el Sr. Bacardit respon que
el Sr. Garcia no és tècnic municipal i puntualitza que l’actual equip de govern ja
es va trobar força feina feta per part de la Comissió del parc.

I quan són les 21,45 hores, i no tenint més temes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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