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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: 27 de novembre de 2013    Hora d’acabament: 19,25 h 
Num. :4/13 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Repàs de l’estat de les actuacions acordades al districte. 
3. Preparació del Consell de Ciutat. 
4. Torn obert de paraules 
 
Assistents: 
 
Ramon Bacardit Reguant, president de la Mesa. 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Salvador Rossell Aranda, membre de la Mesa. 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl.Catalunya. 
Ferran Camps Cama, en representació de l’Associació de Veïns  del Xup.  
Jordi Albiol, de l’AV Valldaura 
José Miguel Cuesta Gómez, en representació de la CUP. 
Carme Balet, en representació de PXC. 
Isidre Suarez Baraldés, de l’AMPA Puigberenguer 
M. Lluïsa Cunill, en nom propi. 
Alba Borrós Vila, en nom propi. 
Víctor Feliu, en nom propi. 
Rosalia Muñoz Segura, 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, Sr. Ramon 
Bacardit i la regidora de Districte, 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 1 de juliol de 2013, 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. Repàs de l’estat de les actuacions acordades al districte 
 
La Sra.Sánchez detalla l’estat de les actuacions acordades pel Districte, que són les 
següents: 
 
-Pas de vianants semaforitzat a la cruïlla Ctra de C ardona-Bruc , inclosos rebaixos : s’hi 
ha instal·lat un semàfor. El pressupost inicial era de 15.000 EUR i finalment ens ha costat 
menys de lo previst : 12.550 EUR. 
 
-Passos de vianants del Xup:  s’han pintat els passos d’accés al barri però queden 
pendents els rebaixos. El pressupost total quedaria en 8.000 EUR 
 
-Ressalt al c Dos de Maig : s’ha instal·lat un coixí berlinès, entre el c Cós i Nou de 
Valldaura, en l’itinerari del camí escolar de Dominiques i Escola Valldaura. El cost: 691 EUR. 
 
-Col·locació de 2 bancs, al c Francesc Moragas a l’alçada dels núms. 14-16 : està 
pendent però s’intentarà que es col·loquin abans d’acabar l’any. L’import serà de 600 EUR. 
 
-Reparació dels graons de les escales de Prol. Gener al Prim:  està pendent però també 
intentarem que estigui feta abans d’acabar l’any. Depèn de disponibilitat pressupostària 
(1.780 EUR).  
 
-Col·locació de panells informatius sobre civisme  a Pl. Catalunya , Parc Vila-Closes: 
està pendent de definir el tipus de rètol, que sigui visual i d’un mateix tipus a tota la ciutat 
(250 EUR). 
 

-Cartellera pública cilíndrica, a Pl. Catalunya : està instal·lada (1.137 EUR). 

El pressupost total és de 25.008 EUR. 

 

El sr. Ramon Bacardit diu que quedarien pendents els bancs del c/. F. Moragas, reparar els 

graons de Prol. Gral Prim, els panells de civisme al Parc Vila Closes i els rebaixos dels 

passos de vianants del Xup, però que lo de més import ja està fet. Afegeix que les 

marquesines del c Martí i Pol i la del c Francesc M oragas  ja estan instal·lades perquè 

han pogut entrar en la concessió del bus. 

 
3. Preparació del Consell de Ciutat 
 
La sra. Olga Sánchez diu que el Consell de Ciutat probablement es realitzarà el 23 de gener 
de 2014 i que des de Participació es va proposar que membres de diferents comissions de 
districte expliquessin les accions portades a terme al seu districte. Afegeix que en la darrera 
reunió de la Comissió de Seguiment es va escollir al sr. Ferran Camps, i que, si aquest 
consell no hi té inconvenient, serà la persona que farà l’explicació de les actuacions 
realitzades en el Districte de Ponent, al Consell de Ciutat. El lloc on es realitzarà el consell 
encara no està decidit. Ja es comunicarà als membres dels consells. 
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El sr. Ramon Bacardit diu que també, a principis de gener, es realitzarà una sessió 
informativa i explicativa del pressupost 2014, de la Ciutat, en la que es convidarà a tots els 
membres dels consells de districtes. Serà la primera vegada que es convocarà una sessió, 
per aquest tema. També es comunicarà . Afegeix que el pressupost de 2014 serà complicat. 
 
4. Torn obert de paraules 
 
La sra. Olga Sánchez comenta que hi ha altres actuacions que han quedat pendents, com 
són el rebaix de la vorera situada al c Ausiàs March, al costat del Bar Robert (a prop de les 
funeràries, hi afegeix el sr. Víctor Feliu), o el pas de vianants semaforitzat, a la cruïlla Ctra 
de Cardona-Dos de Maig, les quals es tindran en compte de cara al proper pressupost. 
D’aquestes actuacions pendents en parlarem a la primera sessió de 2014, que es realitzarà 
al gener. 
 
El sr. Víctor Feliu avisa que la cruïlla que hi ha a l’AV Tudela amb Santiago Rusiñol està molt 
malmesa perquè hi ha forats just al pas de vianants i rocs grossos que, al passar els 
vehicles, poden fer mal a algú. És urgent que es repari per evitar accidents. Ja se n’havia 
arreglat una part però ara hi ha dos forats. El sr. Bacardit contesta que ho aniran a mirar. 
 
El sr. José Miquel Cuesta demana si en la sessió explicativa del pressupost de la ciutat es 
parlarà del pressupost del Districte. El sr. Bacardit contesta que sí, que se’n parlarà i que hi 
haurà un torn obert de preguntes.  
 
El sr. Víctor Feliu demana si es facilitarà documentació abans de la sessió del pressupost. El 
Sr. Cuesta proposa que es reparteixi un resum de lo que es parlarà. El sr. Feliu diu que 
aniria bé que s’entregués abans, per poder preparar la sessió. El sr. Bacardit contesta que 
es sol donar la informació després d’explicar-la.  El sr. Cuesta també demana que s’enviï 
informació o documentació prèvia pel Consell de Ciutat. La sra. Sánchez diu que en el 
Consell de Ciutat hi haurà la projecció d’un power-point on s’hi podran veure les actuacions 
realitzades. 
 
I quan són les 19,25h i no tenint més temes a tractar, el Sr. Bacardit tanca la sessió. 


