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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE PONENT 
 
Lloc de celebració: CC Selves i Carner   Hora d’inici: 20’10 h  
Data: 19 de març del 2012    Hora d’acabament: 21’45 h 
Num:  1/12 
 
Ordre del dia: 
 

1. Constitució del Consell 
2. Funcionament dels consells de districte 
3. Prioritats de govern 
4. Torn obert de paraules 

 
El president del Districte i regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, Sr. 
Ramon Bacardit dóna la benvinguda als assistents i explica que aquest és el 
darrer Consell de Districte que es constitueix dels quatre que representen els 
quatre districtes de la ciutat.  
 
El Sr. Ramon Bacardit presenta a la regidora de Districte, la Sra. Olga Sánchez, 
que a la seva vegada, també és regidora delegada de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil.  
 
Tot seguit, demana als assistents que es presentin i comença la ronda de 
presentacions. 
 
1. Constitució del Consell. 

 
El Sr. Ramon Bacardit explica la composició dels diferents òrgans del Consell de 
Districte. Així, el plenari és l’òrgan on es reuneixen tots i cadascú dels membres 
del Consell de Districte. La Mesa del Districte és un òrgan format pel president de 
Districte, la regidora de Districte i un dels membres del plenari. La Comissió de 
Seguiment la formen la regidora de Districte, una persona representant de les 
associacions de veïns i veïnes del Districte, una persona representant d’una 
entitat del Districte i un ciutadà o ciutadana. 
 
La Sra. Olga Sánchez demana als assistents si hi ha alguna persona voluntària 
per tal de formar part de la Mesa de Districte. 
 
El Sr. Ferran Camps, representant de l’Associació de Veïns del Pare Ignasi Puig – 
El Xup; i el Sr. Salvador Rossell, com a ciutadà; s’ofereixen per formar part de la 
Mesa.  
 
Es procedeix a una votació per part dels assistents del plenari, resultant 5 vots a 
favor del Sr. Ferran Camps i 8 vots a favor del Sr. Salvador Rossell. 
 
Així doncs, el Sr. Salvador Rossell queda escollit com a membre de la Mesa de 
Districte. 
 
 



 

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 

 
2

MESA DE DISTRICTE 
 
President del Districte:   Sr. Ramon Bacardit 
Regidora de Districte:    Sra. Olga Sánchez 
Representant assistents:   Sr. Salvador Rossell 
 
Per tal de constituir la Comissió de Seguiment, la Sra. Olga Sánchez demana als 
assistents que faria falta que sortís una persona representant d’una entitat i una 
persona representant d’associació de veïns; ja que el ciutadà ja el tindríem, que 
seria el Sr. Salvador Rossell. 
 
El Sr. Ferran Camps s’ofereix per ser el representant de les associacions veïnals i 
la Sra. Pilar Muntaner s’ofereix per ser la representant de les entitats. Al no sortir 
cap més proposta, queda constituïda la Comissió de Seguiment de la següent 
manera: 
 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Regidora de Districte:    Sra. Olga Sánchez 
Representant d’associació veïnal: Sr. Ferran Camps 
Representant d’entitat:   Sra. Pilar Muntaner 
Representant ciutadans:   Sr. Salvador Rossell 
  
2. Funcionament dels consells de districte 
 
La Sra. Olga Sánchez explica què són i com funcionen els consells de districte. 
Explica que enguany el pressupost del Districte és de 30.000 euros, i que aquest 
s’ha de destinar a actuacions a la via pública. 
 
Es proposa per la següent reunió del plenari el dia 18 de juny a les 20.00 hores 
al mateix centre cívic. 
 
3. Prioritats de govern 
 
La Sra. Olga Sánchez explica les prioritats d’aquest govern per la legislatura, 
acompanyada de suport informàtic (power point). 
 
4. Torn obert de paraules 
 
El Sr. Ramon Bacardit dóna la paraula als assistents. 
 
El Sr. José Miguel Cuesta,  representant de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), aporta que la funció dels consells de districte hauria de ser fomentar la 
participació ciutadana. Pel que ha entès, aquest cop el consell només es centrarà 
en destinar els 30.000 euros a actuacions a la via pública. Això és limitador, ja 
que hauria de tenir més funcions, ja que ja és una funció de l’ajuntament 
mantenir la via pública. 
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Un Consell de Districte hauria de ser un bon lloc per discutir el model de ciutat 
què volem, per avaluar, estudiar i discutir les necessitats de més escoles, centres 
d’atenció primària, llars d’avis....equipaments que fessin falta. 
 
Ara es limiten al tema del pressupost i la capacitat de decidir només es limitaria 
a aspectes de via pública. S’haurien de poder prendre decisions en altres àmbits, 
ser més vinculant.  
 
També demana si la regidora de districte disposa d’algun horari d’atenció als 
ciutadans.  
 
La Sra. Olga Sánchez explica els horaris d’atenció i on se la pot trobar i es 
compromet amb els assistents a enviar un correu electrònic amb aquesta informació. 
 
El Sr. Ramon Bacardit explica que el què fem al Consell de Districte dependrà de 
tots els que en formem part. Els temes a debatre poden ser qualsevol, però la 
vinculació dels consells és la que disposa el reglament de participació ciutadana, 
no pot ser més. 
 
Enguany s’ha decidit destinar el pressupost a la via pública perquè amb el 
pressupost de l’ajuntament es podrà fer molt poca cosa. 
 
La Sra. Carme Balet, representant de Plataforma X Catalunya (PXC), diu que ens 
hauríem de preocupar per temes d’incivisme i seguretat. No serveix de res 
invertir en mobiliari urbà si després és objecte de bretolades. Es tracta d’un 
problema d’educació. 
 
La Sra. Olga Sánchez li respon dient que s’està treballant en el Pla de civisme 
d’una manera molt especial. Aquest Pla ve acompanyat d’una nova ordenança en 
matèria de civisme que intentarà recollir aquestes necessitats. En seguretat, 
potser sí que el més efectiu és sancionar una conducta perquè no es repeteixi, 
però també s’han de buscar alternatives a la sanció. 
 
El Sr. Ferran Camps, representant de l’Associació de Veïns del Pare Ignasi Puig – 
El Xup, afegeix que els districtes estan mancats de millores (humanes, culturals i 
cíviques). Amb 30.000 euros no es poden fer massa coses i aquests diners no 
s’haurien de destinar a la via pública. 
 
El Sr. Ramon Bacardit puntualitza que en els últims anys la major part 
d’actuacions que s’han fet amb el pressupost del districte han estat a la via 
pública. Cal recordar, però, que al consell es poden proposar millores en altres 
àmbits que poden ser recollides perquè l’ajuntament les dugui a terme. 
 
El Sr. Victor Feliu diu estar d’acord amb el que ha aportat el Sr. José Miguel 
Cuesta i creu que s’hauria de dinamitzar el consell, ja que ens les últimes 
edicions s’havia començat amb molts assistents i s’havia acabat amb molt pocs. 
Només s’explicaven els temes i no es tenien en compte les opinions. 
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Proposa: 
 
1.- Que es debati la modificació del reglament de participació ciutadana perquè 
sigui vinculant. 
2.- Que s’augmenti el pressupost del consell de districte perquè 30.000 euros per 
un districte tan ampli és poc.  
 
Demana que es plasmi quina voluntat hi ha d’aquest equip de govern sobre la 
participació ciutadana i les funcions dels districtes. 
 
El Sr. Ramon Bacardit explica que l’equip de govern ha decidit que durant el 
primer any s’aplicarà el reglament de participació ciutadana vigent i que a partir 
del segon any ja es parlarà de possibles modificacions. 
 
La Sra. Inma Cervilla, representant de Plataforma X Catalunya (PXC) explica que 
ella venia als anteriors consells però que va deixar de venir perquè pensa que 
amb el pressupost dels districtes no es pot solucionar els problemes de 
l’ajuntament. 
 
Afegeix que anteriorment, s’havia parlat molt de la Policia de Districte i que 
després va quedar tot anul�lat. Manifesta que la seguretat és molt important i 
proposa tornar a impulsar el tema de la Policia de Districte o de barri. 
 
La Sra. Olga Sánchez manifesta que posar en marxa el policia de barri és 
complicat, ja que hi ha molts barris a la ciutat. Actualment s’està treballant en un 
altre context, del que degudament s’informarà. 
 
El Sr. Jordi Albiol, representant de l’Associació de Veïns de Valldaura, diu que la 
Policia de Districte ha funcionat i funciona des de fa uns dos anys. El que no 
existeix és el policia de barri. 
 
La Sra. Olga Sánchez afegeix que, actualment, hi ha 4 agents destinats als 
districtes. 
 
El Sr. José Miguel Cuesta també proposa la modificació del reglament de 
participació ciutadana. Afegeix que el tema del civisme és molt important, però 
que amb una ordenança nova no resoldrem les coses. Sancionant no s’arregla 
res. El que fa falta és una política de promoció social per evitar l’incivisme. 
 
La Sra. Agnès Farreras, representant d’Unió de Pagesos, manifesta que fa temps 
que no veu la patrulla de la Policia Local que passava, almenys un cop per 
setmana, per la zona de les Farreres. Demana si és que s’ha restringit.  
 
També afegeix que s’hauria de fer una campanya de sensibilització envers 
l’entorn rural ja que la gent no es comporta amb gaire civisme. També tenir en 
compte que l’anella verda té el seu pas per terrenys públics, però també privats i 
això s’hauria d’haver consultat i/o informats als propietaris abans de dur a terme 
segons quines accions. 
 



 

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 

 
5

La Sra. Carme Balet remarca la necessitat de l’educació per evitar casos 
d’incivisme. Les sancions són importants per castigar allò que no està bé, ja que 
s’han d’establir unes normes i uns hàbits. Han d’existir normes i aquestes s’han 
de fer complir. 
 
El Sr. Bacardit proposa als assistents fer una relació de temes a tractar en els 
següents plenaris del consell i dóna la paraula als assistents. 
 
PROPOSTES DE TEMES A TRACTAR: 
 
Qui proposa? Què proposa? 
Carme Balet Revisar permisos d’utilització d’espais al Congost. 

Actualment els que utilitzen aquest espai l’embruten, fan soroll, i 
provoquen tota mena de molèsties. 

José Miguel Cuesta Estudiar i/o avaluar les necessitats socials del districte. 
Saber si hi ha prou escoles, llars d’infants, residències... 

Pilar Muntaner Dignificar l’espai del congost. 
Actualment no hi ha WC, falten instal�lacions bàsiques. 

Victor Feliu Arranjar el paviment de: 
• Carrer Numància entre Bailèn i Solsona. 
• Carrer Solsona entre Numància i Av. Tudela. 

Victor Feliu Adequar el talús i la zona esportiva del Carrer Bernat Oller 
Agnès Farreras Facilitar material per mantenir els camins en bon estat. 

Zones de Farreres, Suanya, Monistrolà, Corrons... 

Jordi Francitorra Fer actuacions de prevenció de molèsties a la principal zona d’oci 
nocturn a Manresa. 
Sensibilitzar a propietaris i clients de locals nocturns situats a la zona de 
Valldaura abans que comenci la temporada d’estiu. 

Magda Català Pensar en noves formes de millorar el Districte amb cost zero. 
Magda Català Reubicar contenidors situats a Pl Catalunya amb Saclosa. 

Redueixen la visibilitat dels qui han de travessar el pas de vianants. 

Ramon Caballol Arranjar/asfaltar el carrer de Joan Maragall 
Ramon Caballol Repensar els sentits de circulació dels carrers Sant Fruitós, Lleida 

i Lepant . 
Tots van en la mateixa direcció. 

Maria Cunill Controlar i/o sancionar qui deixa deixalles i objectes que s’haurien 
de portar a la deixalleria al costat dels contenidors. 
En especial al carrer Lepant amb carrer Numància. 

Ramon Caballol Promocionar el civisme des del districte. 
Jordi Francitorra Reubicar el contenidor de Muralla de Sant Francesc (davant 

Joviat). 
No permet el gir del bus. 

Carme Balet Instal�lar papereres al parc del Cardener. 
Concretament a la carretera, a la banda del Cementiri. 

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


