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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: 24 de febrer de 2015                 Hora d’acabament: 20,10 h 
Num. :1/15 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Renovació/ratificació de la Comissió de Seguiment 
3. Explicació de resultats del pressupost participatiu  
4. Estat de les actuacions de 2014 
5. Propostes d’actuacions pel 2015 
 
Assistents: 
Ramon Bacardit Reguant, regidor president de la Mesa. 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Salvador Rossell Aranda, membre de la Mesa 
Ferran Camps Cama, membre de la Mesa i en representació de l’AV del Xup 
Faustí Fíguls Llurda, membre de la Mesa 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl.Catalunya. 
Célia Capell Castellà, en representació de l’AV del Xup 
Carme Balet Duat, en representació de PXC 
M. Isabel Luzón Sáez, en representació d’ICV 
Antoni Sala Ferrer, representant de la UBIC 
Maria Cunill Gil, en representació del Centre de Cultura Popular Finestrelles 
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi. 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 
Excusat: 
José Miquel Cuesta Gómez, de la CUP.  
 
La regidora de Districte, la Sra. Olga Sánchez Ruiz, dóna 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 
 
La regidora Olga Sánchez demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta 
de la reunió del dia 16 de desembre  de 2014, la qual ja es va remetre prèviament als 
membres del Consell i es presenten les següents: 
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1. El Sr. Faustí Fíguls demana que consti l’escola Dominiques (assenyalat en negreta) en el 
primer punt del 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.” 
 
2. El Sr. Ferran Camps demana que consti que va excusar la seva absència. 
 
3. El Sr. Víctor Feliu diu, en relació al preu dels dos rebaixos del pas de vianants del c 
Ausiàs March, que en la taula hi consta que val 2.500 EUR i que en l’explicació posterior hi 
surt 1.500. La regidora Olga Sánchez aclareix que el preu correcte és 2.500 EUR. 
 
4. El Sr. Víctor Feliu diu que, a la pàgina 3, en el punt de millores dels passos de vianants 
AV. Tudela-Bailèn i Bruc-Dos de Maig, on diu “anul·lar la plaça d’estacionament anterior al 
pas” hi hauria de dir “substituït per tres places d’estacionament per motos” i pregunta si 
realment l’import del cost és de 1.000 EUR cada un, que ho troba car  i la regidora Sánchez 
diu que sí que sembla car però que a vegades aquesta feia es contracta a alguna empresa i 
que el preu és correcte, que és el què han dit els tècnics.  
 
Després de prendre nota de les esmenes, la regidora Olga Sánchez dóna per aprovada 
l’acta de la sessió del 16 de desembre de 2014. 
 
2. Renovació/ratificació de la Comissió de Seguimen t 
 
La Sra. Sánchez demana si tothom hi està d’acord en què continuïn els mateixos 
membres que l’any passat, en la Comissió de Seguiment, i com que ningú hi està en 
contra, continuaran com a membres de l’esmentada Comissió els Srs. Ferran 
Camps, Faustí Fíguls i Salvador Rosell. 
 
3. Explicació de resultats del Pressupost Participa tiu  
 
La Sra. Olga Sánchez diu que es van seleccionar 20 projectes i que se’n van triar 4, 
que són: 
 
1. Adequar el camí que va des del pont sobre la riera de Rajadell, a l’accés del camí 
del Suanya (sol·licitat per AV del Xup) 
 
2. Connectar la trama urbana des del Parc del Cardener i el Congost fins la riera de 
Rajadell i la Torre LLuvià (sol·licitat per Meandre) 
 
3. Trasllat camp de beisbol a un nou espai definitiu de la zona esportiva del Congost. 
(Beisbol Club Manresa) 
 
4. Dotar de desfibriladors portàtils, alguns dels espais municipals més concorreguts, i 
realitzar cursos formatius per aprendre a utilitzar-los (AV de la Font dels Capellans). 
 
 
El regidor Bacardit diu que tres d’aquests quatre escollits corresponen a Districte de 
Ponent. 
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El Sr. Ferran Camps comenta que el punt 1  és el que va obtenir més votacions, i a 
continuació l’explica:  
 
L’arranjament del camí consistirà en tapar clots  amb graveta, adequar el camí  que 
travessa la riera i passa sota el pont (desbrossant i tallant) per facilitar la continuïtat de la 
ruta marcada per l’Anella Verda, habilitar una zona de pipican , adequar una zona de picnic  
amb taules, bancs i papereres, i tancar els accessos a l’espai amb pilones . És un espai 
de terra al costat de la llera de la riera de Rajadell per on hi passegen els veïns i les seves 
mascotes. Actualment hi aparquen camions i tràilers, i això fa que s’hi facin clots i forats 
provocats pel pes i les rodes, que s’omplen d’aigua quan plou i són niu d’insectes i rates. 
Aquest espai, degut a que s’hi pot accedir amb vehicle amb facilitat, s’ha convertit en un 
abocador d’electrodomèstics i mobles, així com en un “taller” on s’hi fan canvis d’oli i peces 
que són abocades a la riera. Es preveu que es realitzarà en el termini de 3 o 4 mesos i tal 
com està aprovat. 
 
-El Sr. Ferran Camps afegeix que, en relació a l’acta de la darrera sessió i sobre el tema de 
obres del Camí Vell de Rajadell, el regidor va dir que les obres començarien en dos mesos i 
demana si s’iniciaran demà i si s’arranjarà de la fàbrica al Pont. El regidor Bacardit contesta 
que sí i que les obres arribaran fins a la intersecció de l’eix. El Sr. Camps diu que els de 
Medi Ambient van tapar forats, però que del Pont al Suanya encara hi ha clots i que la gent 
hi cau. Es va arreglar del Xup fins a l’encreuament però queda una porció molt petita 
pendent d’arreglar. El regidor Bacardit diu que s’ha de proposar al Districte. 
 
 
4. Estat de les actuacions de 2014 
 
A continuació la regidora Olga Sánchez detalla l’estat de les actuacions previstes per 2014, 
que són les següents i l’import aproximat: 
 

Millora de la zona peatonal del Congost : S’iniciaran les obres el febrer. 2.715 

Millores dels passos de vianants (pintant 3 places d’aparcaments per motos): El de 

l’Av. Tudela-C Bailèn, C del Bruc- Dos de Maig: Ja s’ha realitzat 
2.000 

Pas de vianants semaforitzat a cruïlla ctra. de Cardona-2 de Maig : Finalitzat. 15.000 

Treballs d’esporga zona Avecrem: Actuació ja realitzada per Parcs i Jardins. 5.985 

Rètol informatiu al Xup: Fet. 1.200 

Rètol “Centre Cívic Selves i Carner”: un arbre el tapa, a l’estiu. Queda pendent. 600 

2 rebaixos pas de vianants c. Ausiàs March, al costat del Bar Robert: l’actuació 

que s’ha executat ha estat la d’efectuar els dos rebaixos a l’inici del c. Jorbetes, a 

l’espera de la decisió de si executar o no els rebaixos del c del Bruc-Ausiàs March. 

Els Serveis Tècnics ho haurien d’estudiar més i parlar-ne amb els propietaris del 

bar, pel problema amb la terrassa exterior. Queda pendent. 

2.500 

TOTAL 30.000 
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La regidora Sánchez continua detallant les actuacions i la situació actual, segons diuen els 
tècnics: 
 
-El Sr Faustí Fíguls, en el plenari anterior, va dir 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. 
Situació actual: està solventat, ja que s’ha fet un nou pas de vianants i un aparcament per 
motos, abans de pas. 
 
-El Sr. Fíguls també va avisar de que davant de l’establiment del Reto, pujant de la Joviat, hi 
ha una cantonada, al c Folch i Torres, 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. Va demanar 
que s’hi posessin dos “pirulos”, a fi que no hi aparquessin i hi hagués més visibilitat. 
Situació actual: s’hi col·locaran un parell de pilones a la illeta existent i millorarà la visibilitat.  
 
-La Sra.Carme Balet diu que a la vorera del cuartel de la Guàrdia Civil ara ja hi han col·locat 
pilones. 
  
-El Sr. Caballol va 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.  
Resposta dels tècnics: per l’amplada de la vorera i de la distribució de les finques no és 
possible la instal·lació d’una marquesina, ni moure el banc, per tant s’ha demanat 
pressupost per evitar els excrements al tram de banc que no està sota balcó. Si es demana 
des de Districte tindrem partida per pagar-ho (1000 euros aprox.) el 2015.  
El regidor Bacardit afegeix que la vorera és estreta i que la marquesina hauria d’estar 
enganxada a un tros de balcó, per la qual cosa s’hauria de demanar permís als propietaris. 
El Sr. Caballol diu que el balcó és baix i que hi podrien pujar a robar. La Sra. Cèlia Capell 
avisa que, si la vorera és estreta, s’han de tenir en compte els busos. El Sr. Víctor Feliu 
contesta que no hi ha d’haver problema, ja que hi ha una plataforma. La Sra. Isabel Luzón 
diu que el propietari del local del costat demanava el trasllat  de la parada del bus. El Sr. 
Bacardit contesta que no li consta aquesta petició. El Sr. Feliu diu que, com que tot el bloc 
és igual, si la parada es mogués, continuaria havent-hi el mateix problema.  El Sr. Caballol 
comenta que si el propietari diu que no, no hi ha res a fer. El Sr. Bacardit li diu que proposin 
alguna cosa des del Barri. 
 
-El Sr. Faustí Fíguls va comentar que hi havia una plataforma trinxada al c Francesc 
Moragas, davant l’Aldi, ja fa un any i mig, i que algú s’hi podria fer mal.  
La situació actual és que ja està reparada. 
 
-El Sr Víctor Feliu va dir que al pas de vianants del c Saclosa prop la Pl. de Catalunya es 
van desplaçar contenidors i pintar una línia blanca, per millorar la visibilitat, però que s’hi 
aparquen cotxes igualment. Va demanar que hi col·loquessin dues pilones verdes de plàstic, 
per evitar que s’hi aparqui. Avui aporta fotos. 
Situació: es poden instal·lar pilones a la illeta que varem pintar al costat oposat, que és on 
han detectat que aparquen els vehicles tapant visibilitat. 
El regidor contesta que hi posaran les dues pilones de plàstic demanades. 
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El Sr Víctor Feliu diu que ja fa tres reunions que va plantejar que al C Tarragona hi ha una 
vorera d’un metre, amb dos pals elèctrics vells al mig i que la gent ha de baixar de la vorera 
per passar, si van amb cotxets. Afegeix que demà enviarà fotos a l’Ajuntament. El regidor 
Bacardit contesta que és cosa de FECSA i que l’Ajuntament no pot pagar el cost del trasllat. 
El Sr. Feliu considera que és l’Ajuntament qui hauria de demanar a la companyia que els 
tregui o els col·loqui en un lateral, ja que estan a la via pública. El Sr. Bacardit contesta que 
moure l’estesa de tot el pal és molt complicat i que Fecsa demana a l’Ajuntament que els hi 
pagui. Afegeix que insistirà en el tema. 
 
A continuació el regidor Ramon Bacardit explica que s’han aprovat unes subvencions que 
provenen de la Diputació , amb la finalitat de millorar la seguretat i la mobilitat de vianants i 
vehicles. Les obres corresponents a aquest Districte començaran el mes de març i són les 
següents: 
 

BARRI ACTUACIÓ TOTAL 

PLAÇA. DE 
CATALUNYA millora paviment cruïlla Av.Tudela- Solsona- Santiago Rusiñol    3.853,85 €  
  millora paviment de cautxú parc infantil Plaça Catalunya    3.025,00 €  
TORRE SANTA 
CATERINA millora paviment entrada Tres Creus    4.002,08 €  
VALLDAURA millora gual d'accés a la Plaça 8 de Març    3.025,00 €  
  tancament perimetral del parc infantil plaça 8 de Març    6.782,05 €  

  
millora tram de vorera Ferrer Vidal (entre Previsió- Font dels 
Panyos)    6.806,25 €  

  millora paviment Plaça Mil·lenari    5.142,50 €  
BELLAVISTA millora paviment d'accés a Bellavista i Sol i Aire    3.705,63 €  
 
 
5. Propostes d’actuacions pel 2015 
 
El regidor Ramon Bacardit diu que es poden enviar mails fent propostes i a continuació la 
regidora Olga Sánchez detalla les actuacions pendents a realitzar aquest 2015: 
 

ACTUACIONS PEL 2015 Import 

2 rebaixos pas de vianants c. Ausiàs March, al costat del Bar Robert: l’actuació que 

s’ha executat ha estat la d’efectuar els dos rebaixos al carrer Jorbetes, a l’espera de la 

decisió de si executar o no els rebaixos del c del Bruc-Ausiàs March. Els Serveis 

Tècnics ho haurien d’estudiar més i parlar-ne amb els propietaris del bar, pel 

problema amb la terrassa exterior.  

2.500 

Rètol “Centre Cívic Selves i Carner”: un arbre el tapa, a l’estiu 600 

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.  

1.000 

Col·locar dues pilones verdes de plàstic al pas de vianants del c Saclosa prop la Pl. de 

Catalunya 
 

Cartellera cilíndrica per entitats, al Xup 
 

Element reductor de velocitat a la recta abans d’arribar a l’església del Xup 
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Rebaixar un pas cap a l’església del Xup 
 

Papereres i marquesines al Xup 
 

Rebaixes de voreres al pas de vianants cap el Cementiri, per evitar cops als vehicles 

funeraris 
 

Rebaixes de voreres al c Folch i Torres cap a la Fontal 
 

 
La Sra Cèlia Capell demana que es tiri més graveta al camí de les Farreres. Que en van tirar 
fa dos mesos, que va ploure i  ja no en queda. El regidor Bacardit diu que al camí de la Torre 
de Sta Caterina també en demanen. La Sra. Capell diu que potser seria millor tirar-hi “allò 
negre que dura més”. El Sr. Bacardit diu que ho comunicarem a Medi Ambient. 
 
La Sra Cèlia Capell diu que hi ha un arbre molt gran al Pont de la Carretera del Xup però 
que la carretera és de la Generalitat. El Sr. Ferran Camps diu que si es va amb un cotxet 
s’ha de sortir a la carretera. El Sr Faustí Fíguls avisa de que si es talla pot haver-hi queixes, 
tal  com va passar quan en van tallar un que hi havia al Parc 8 de Maig perquè feia caure als 
infants. La Sra. Cèlia contesta que no ve d’un arbre, que allà ja n’hi ha molts i afegeix que 
haurien de treure els de la parada de la Joviat, ja que tapen la visibilitat. 
 
El Sr..Caballol es queixa de que el terra de la Plaça de Catalunya fa relliscar molt, quan 
plou, i el Sr. Víctor Feliu diu que darrera la guarderia hi ha un passadís de ciment (c Pintor 
Basiana-Av.Tudela) que també fa patinar. El regidor Bacardit diu que és estrany perquè les 
rajoles tenen estries i el Sr. Feliu contesta que, a l’hivern, la humitat es gebra. El Sr. Caballol 
demana que es gravin les rajoles. El regidor Bacardit contesta que és més fàcil canviar-les. 
El Sr. Ferran Camps afegeix que al Xup ho van arreglar perquè hi havia formigó. El Sr. Feliu 
diu que a la Pl. de Catalunya també n’hi ha de formigó. 
 
La Sra. Cèlia Capell insisteix en què es demani al supermercat DIA de la muralla de Sant 
Francesc que el camió de hi carrega/descarrega no aparqui a la curva, que es pari més 
endavant. El regidor Bacardit diu que el lloc per aparcar no és aquest. Que se’ls pot avisar i, 
si no en fan cas, multar-los. La Sra. Cèlia demana que se’ls hi digui que els cons que hi 
posen al matí, per reservar l’espai per aparcar la furgoneta, els col·loquin a un lloc adequat i 
no a la corva, ja que molesta al trànsit. 
 
La regidora Sánchez recorda que si tenen alguna proposta més, la poden enviar al mail de 
la Mercè. 
 
I quan són les 20,10h i no tenint més temes a tractar, el regidor Ramon Bacardit dóna les 
gràcies a tothom i tanca la sessió. 


