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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: 27/06/2017                Hora d’acabament: 20,15 h 
Num. :2/17 
 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Pressupost del Districte 2017: proposta d’actuacions a executar 
3. Pla de millores de l’Espai Urbà 
4. Torn obert de paraules  
 
Assistents: 
Jaume Arnau Capitán, regidor president de la Mesa. 

Cristina Cruz Mas, regidora de Districte. 

Josep M. Muncunill Soleda, Cap de Manteniment i Via Pública de l’Ajuntament 

Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl. Catalunya 

Faustí Fíguls, en representació de l’AV de Valldaura 

Carles Rubio Jiménez, en representació dels veïns de Bellavista 

Verónica López, en representació de la Torre de Sta. Caterina 

Toni Oliveras Alsina, en representació de la Torre de Sta. Caterina 

Jaume Torras Casas, en representació de l’AV El Suanya 

Anna Pujol Martín, en representació del Pont Nou 

Josep M. Sala Vilarasau, en representació d’ERC 

Gemma Tomàs Vives, en representació de la CUP 

Maria Cunill Gil, en nom propi 

Víctor Feliu Ferrer, en nom propi. 

I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 

Comissió. 

 
La Sra. Anna Sáez Rubió, en representació de la Torre de Sta. Caterina ha justificat la seva 
absència. 
    
El nou regidor president de Mesa de Districte, el Sr. Jaume Arnau Capitán es presenta i dóna la 
benvinguda als assistents al plenari  i tot seguit dóna pas a l’ordre del dia fixat per aquesta reunió. 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
 
El regidor Jaume Arnau demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la darrera 
sessió del dia 7 de març de 2017, la qual ja es va remetre prèviament als membres del Consell, i com 
que ningú hi diu res, es dóna per aprovada l’acta anterior. 



 

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

 
2. Pressupost del Districte 2017: proposta d’actuac ions a escollir 
 
A continuació la regidora Cruz explica les actuacions a escollir pel 2017: 
 
ACTUACIÓ Cost 

proposta 
Juny 2017  Secció  

VALLDAURA  
 

      

Millora Parc Infantil a PL 8 de 
Març 

9.500  Parcs i 
Jardins 

Construir rampa en un punt i 
escales en una altra punt per 
accedir al riu  (Zona 
desbrossada) 

 Actuació aprovada en el 
Pressupost Participatiu 

Planejament 

Pavimentar camí Creu de Terme 
davant Guàrdia Civil 

20.000 El Sr. Fíguls considera que no 
és de Districte i insisteix en què 
algú hi caurà daltabaix 

Via pública 

Reparació vorera carpa del riu a 
Plaça Mil·lenari 

50.000  Via Publica 

    

PLAÇA CATALUNYA  
 

      

Repintar pas vianants 
c/Numància amb Bailèn  

650 Es treu del pressupost de 
Districte per considerar que 
correspon a Manteniment 

Mobilitat 

Talús brut darrera el C. C. Selves 
i Carner i arreglar mànegues de 
reg 

12.500  Via Pública 

El terra darrera llar d’infants  de 
PL Catalunya que fa patinar 

3.500 
 

 Via pública 

    

BELLAVISTA  
 

      

Accés al Barri Bellavista:  
Arreglar parts de l'asfaltat 
d'entrada al barri (fase 2) 

 Es farà  pla de xoc de Auditoria 
de Espai Urbà, abans d’acabar 
l’any 

via pública 

Col·locar plaques de noms als 
carrers 

  No és recomanable tècnicament 
ja que no hi ha façanes i 
s’haurien de col·locar molts pals. 
N’hi ha prou amb el plànol de 
l’entrada 

 Mobilitat 

Tallar dos pins deformats de la 
plaça 

 No es pot fer   

1Centrador de contenidors de 
rebuig  

0  Neteja 

Rètol Ajuntament prohibició 
deixar objectes fora del 
contenidor 

200  Neteja 

    

TORRE STA CATERINA  
 

      

Enllumenat fase 2= més punts de 
llum al Barri del Taleca, quadre 
elèctric i  contractar nou 
subministrament  

 Tres pressupostos:  
1 punt : 9.950 EUR 
3 punts: 12.397 EUR 
7 punts: 18.252 EUR 

xarxes 
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ACTUACIÓ Cost 
proposta 

Juny 2017  Secció  

EL XUP       

Marquesina cedida per 
Carreteres, mal col·locada: ha 
d’anar on hi ha el banc (l’han 
posat més avall).  

0 Visitar-la  Mobilitat 

Arbre del pont 
 

 ENCARA Pendent de 
carreteres 

 

Contenidors  NO se’n posaran més:  no es 
considera adient, ni per capacitat dels 
contenidors actuals  que no s’omplen, ni 
pel desplaçament als contenidors està 
justificat. És contrari a la recollida 
selectiva enfront de llançar-ho tot al 
rebuig. Distàncies màximes de 160m 

Neteja 

-Pilones a Ctra. que va a 
l’església per evitar entrada 
vehicles 
-Pilones al núm. 28, per evitar 
vehicles aparcats a la vorera 

? Visita al barri Mobilitat 

 
La regidora Cruz recorda que tenim un pressupost de 30.000 EUR 
 
El Sr. Víctor Feliu demana que s’enviï, amb antelació, un llistat de les actuacions a escollir, amb els 
imports. La Regidora Cruz explica que fins aquest matí encara s’estaven confirmant pressupostos de 
les actuacions i que està d’acord en que s’han d’enviar abans. 
 
El Sr. Víctor Feliu considera que pintar passos de vianants correspon a Manteniment de la Via 
Pública, no al Districte i insisteix en queixar-se de que hi ha pocs diners en el pressupost de Districte. 
Que hi ha un acord de Ple que diu que el pressupost participatiu s’hauria d’anar augmentant i que 
l’estem incomplint. 
 
El Sr Fíguls recorda el tema del camí de la Creu del Terme de davant la Guàrdia Civil, que els de 
Fecsa ho van deixar en males condicions i que manquen dos rebaixos al Congost. 
 
El Sr. Caballol insisteix en el terra que patina, darrera la guarderia de la Pl. de Catalunya. Diu que 
ens hi vam gastar diners i que es va arreglar poc tros. El Sr Víctor Feliu diu que a l’hivern la plaça 
queda com una pista de gel. El Sr. Muncunill diu que es va arreglar el que es va demanar. S’acorda 
que l’import sigui de 5.000 EUR i arreglar més superfície. 
 
El Sr. Feliu es queixa de l’estat llastimós del Parc Vila Closes, que la gespa i el paviment s’han 
d’arreglar. El Sr. Muncunill respon que s’ha de tenir en compte l'incivisme. 
 
El Sr. Caballol es queixa de que hi ha molts barris al Districte de Ponent i pocs diners a repartir. La 
Regidora Cruz creu que en el repartiment de barris per districtes es va fer per nombre d’habitants; 
explica que als altres districtes utilitzen altres fórmules de repartiment, fer una bossa o que un any es 
prioritzin unes actuacions per un barri i l’altre any unes altres per un altre barri.  
 
La regidora Cristina Cruz demana que es decideixi què es fa amb aquests diners, però abans d’obrir 
el debat sobre quines actuacions es prioritzen, es creu que seria interessant conèixer quines 
actuacions es faran des del Pla de Millora de l’Espai Urbà. 
 
La Regidora Cruz dóna la paraula al Sr. Josep Mª Muncunill, cap de secció de Manteniment i Via 
Pública. 
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3. Pla de Millora de l’Espai Urbà 
 
El Sr. Josep M. Muncunill, explica que aquest any es podran realitzar pavimentacions dels carrers 
dintre del Pla de Xoc que ha sortit de l’Auditoria de l’Espai Urbà. Detalla que es realitzaran els 
següents treballs: 
 
Renovació de pavimentació de calçades i voreres  dels barris de Districte de Ponent : 
 
 Juliol-agost superfície import pec lloc Barri 

Bellavista 1.054 11.581,39 16.676,04 renovació pavimentació entre C-37 i 
accés Bellavista 

farreres-suanya-
pirelli 

Bruc 490 9.939,05 14.311,24 renovació pavimentació entre números 
87 i 97 (saclosa-Martí julià) 

passeig_catalunya 

Francesc 
Moragas 

544 12.791,08 18.417,88 renovació pavimentació enllaç amb plaça 
mil�lenari 

valldaura 

La Guia 188 4.130,98 5.948,20 renovació pavimentació tram final pont i 
carrer perimetral davant bloc 1 

guia-santa caterina-
oller 

Prudenci 
Comellas 

915 22.561,06 32.485,67 renovació parcial pavimentació entre 
bruc i dos de maig 

valldaura_catalunya 

Santa 
Caterina 

902 11.245,34 16.192,17 renovació parcial pavimentació entre C-
37 i granja vica 

guia-santa caterina-
oller 

Xup 1.656,00 28.352,29 40.824,46 renovació pavimentació accessos als 
blocs del 1 al 4 i del 41 al 46 i 
pavimentació cruïlla camí al Suanya 

xup 

  total 144.855,65   

      

octubre superfície import pec lloc barri 

Martí  i Pol 24,16 5.003,31 7.204,27 renovació parcial pavimentació al voltant 
de l'arbrat 

catalunya 

  total 7.204,27   

      

novembre superfície import pec lloc barri 

Camí de la 
Gravera 

475 15.007,59 21.609,43 millora pavimentació tram final accés a la 
gravera 

mion 

Congost   62.878,56 90.538,84 millora pavimentació zona d'accés al 
camp de futbol  

suanya-pirelli 

  total 112.148   

 

En relació a les voreres del Parc Vila-Closes/Dibuixant Vilanova, per evitar aparcaments s’hi col�locaran 
pilones. La Sra. Gemma Tomàs diu que si el solar és privat ho hauria d’assumir el titular. El Sr. Muncunill 
contesta que s’ha requerit a l’empresa propietària  però que igualment protegirem el pas de vianants perquè el 
vehicles no aparquin a la vorera . El Sr. Caballol diu que hi hauria d’haver una tanca i el Sr. Muncunill contesta 
que la vorera és ampla i que amb la tanca aparcarien igualment. 
 

En relació a la zona d’accés al camp de futbol del Congost es limitarà la zona d’aparcament dels vehicles i 
podran aparcar en un espai que hi ha més a munt. El Sr. Jaume Torras diu que quedarà més ordenat. El Sr. 
Faustí Fíguls demana si s’arreglarà dels vestuaris del Manresa fins al pavelló i el Sr. Muncunill contesta que la 
idea és asfaltar de la carretera fins al camp de futbol i asfaltar el pujador, o sigui, prologar-ho fins a la plataforma. 
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El Sr. Víctor Feliu demana si s’arreglarà el recorregut de sota el pont de l’antic hotel Pere III, de la Carpa del Riu 
al Congost i al Pont Vell. El Sr. Muncunill contesta que a sota el Pont és del Districte Centre. Que l’any passat 
vàrem arranjar fins al Congost 
 
El Sr. Muncunill explica el projecte que es realitzarà de la Passera del Pont de Sant Francesc: 
 
És una llarga reivindicació el poder anar, amb seguretat, del Pont de Sant Francesc fins a la Reforma 
i a la Renfe.  
 
La Diputació assumeix el cost de construir una passarel·la de fusta entre el Pont de Sant Francesc i 
l’esplanada d’aparcament, amb un tram en voladís amb estructura metàl·lica, un altre sobre murs de 
contenció, i un altre tram de vorera que permeti la construcció d’un espai per a pas de vianants d’1,80 
metres lliures. També s’adequarà el pas de vianants existent de connexió entre la nova vorera i el 
passadís d’accés a l’estació de Renfe i es renovarà l’enllumenat existent. 
  
Es mostren dibuixos de l’actuació. 
  
L’itinerari de vianants es tracta d’una carretera amb una mobilitat d’uns 2.000 diaris, i on el trànsit a 
peu per la calçada genera una perillositat evident. Per tant, el que es busca és pacificar el trànsit i 
que els vianants tinguin més seguretat i comoditat. 
  
L’actuació suposarà que el trànsit de vianants, en els 450 metres de recorregut de l’estació al pont i 
viceversa, es realitzi amb més seguretat.  
 
El Sr. Víctor Feliu demana si està previst realitzar, a l’altra banda, una actuació o un voladís al punt 
rodó estret que hi ha en direcció a la Catalana. Que la Diputació ho podia haver inclòs en el projecte. 
El Sr Muncunill respon que en aquest projecte no hi consta. 
 
La Sra. Gemma Tomàs diu que mirant el projecte semblava que el pàrquing anava pavimentat. El Sr. 
Muncunill respon que el pàrquing és zona inundable i que no s’hi poden fer gaires coses. Al Sr. 
Jaume Torras li estranya que sigui inundable, si està a nivell de carretera. El Sr. Sala demana si la 
zona inundable és de l’ACA. El Sr .Muncunill contesta que sí. 
 
La Sra. Gemma Tomàs diu que a la corva hi ha uns arbres que ja s’havien tallat i que han tornar a 
créixer i que, al fer el gir a l’esquerra, priven de veure els vehicles que baixen de la Catalana. El Sr. 
Jaume Torras diu que estan plantats a baix. El Sr. Muncunill contesta que, més que els arbres, és el 
desnivell, la pujada, el que no deixa veure bé, però que ho miraran. El Sr. Carles Rubio demana si 
s’hi podria fer una rotonda i el tècnic contesta que no hi ha prou espai. El Sr. Jaume Torras diu que 
els grans camions que van a l’Av de la Pirelli es salten la rotonda del Cementiri degut a la manca 
d’espai. 
 
També s’exposa la queixa de que el paviment del Pont Nou està molt malmès. 
 
Un cop fetes les explicacions la regidora Cristina Cruz demana que s’escullin les actuacions de 
Districte a realitzar pel 2017 i s’obre el debat: 
 
El Sr. Josep M. Sala diu que al barri de Pl. de Catalunya el més prioritari seria, potser, el terra de 
darrera de la Llar d’Infants. 
 
Al barri de Bellavista s’acorda que es posarà el retenidor pel contenidor i el cartell que van demanar. 
 
Al barri del Xup s’haurà de fer una visita per valorar l’actuació que proposen des del Servei de 
Mobilitat 
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El regidor Arnau proposa, pel Barri de Santa Caterina, que s’instal·lin 3 punts de llum a la Barriada 
del Taleca i que, al Barri de Valldaura, tenint en compte que l’actuació de l’accés al riu es farà pel 
pressupost participatiu, l’actuació d’arreglar la vorera de la Carpa del Riu no es podrà fer perquè 
sobrepassa el pressupost. A canvi, es millorarà el parc Infantil de la plaça 8 de Març. La Regidora 
Cruz diu que l’ideal seria posar els 7 punts de llum en lloc del 3, però que els pressupost és el que 
és. El Sr. Caballol demana si se n’hi podran afegir més de punts de llum, a posteriori, i el regidor 
Arnau contesta que sí. 
 
Tothom hi està d’acord. Per tant, les actuacions pel Districte per l’any 2017  són: 
 

 VALLDAURA Import  Actuació Secció 

Millora espai de jocs infantils Plaça 8 de 

Març 

9.500 €   parcs i 

jardins 

 TORRE STA. CATERINA      

Segona fase de l'enllumenat de la 

barriada Taleca 

12.397 € Instal�lar 3 punts de llum i un nou 
quadre elèctric  

xarxes 

 SALDES-PL. CATALUNYA      

Arreglar el terra de darrera de la llar 

d'infants de la Pl. Catalunya, ja que 

continua patinant 

5.000 €  S’abuixardarà el formigó via pública 

BELLAVISTA      

1 centrador pel contenir de rebuig i 

rètol amb el logo de l'ajuntament 

recordant que no es poden deixar 

objectes i brossa fora els contenidors 

200 € Es col�locarà el centrador sense 
cost pel districte. El cost que 
figura a l'actuació és el del rètol. 

neteja 

 EL XUP      

Posar pilones a la carretera que va a 

l’església per que no entrin cotxes 

1500 pendent visita del servei de 
mobilitat amb l'AVV del barri 

 Mobilitat 

Posar pilones al num. 28. Quan es va 

arreglar el tram de la riera de Rajadell 

la vorera es va deixar més baixa i ara hi 

entren cotxes per aparcar 

1500 pendent visita del servei de 
mobilitat amb l'AVV del barri 

 Mobilitat 

  30.097 €     

El Sr. Faustí Fíguls demana si serà més car col·locar més punts de llum al Taleca, en un futur. El Sr. 
Muncunill contesta que només pujarà la diferència de preu del material. 

El Sr. Faustí Fíguls es queixa que hi ha gent que tanca el parc de la Pl. 8 de Març per deixar córrer 
lliurement els gossos. Que els renyes i se t’encaren. Que és poc higiènic per infants que hi juguen. 

La regidora Cruz diu que de l’any passat només queden pendents els rebaixos de la Pl. 8 de Març, 
que es realitzaran al setembre i que llavors el 2016 quedarà tancat. 

El Sr. Jaume Torras diu que al Xup, al Camí del Suanya, està pendent de pavimentar un tros, que hi 
ha unes peces de formigó que semblen voreres i que perjudiquen als vehicles. Que s’hi va col·locar 
quitrà i es va dir que quedaria arreglat amb la pavimentació. El Sr. Muncunill respon que dins els 
treballs de la segona fase de pavimentació s’inclourà l’espai davant la cruïlla, al carrer que baixa de 
l’escola. Que ja està previst. 
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El Sr. Víctor Feliu demana si aquestes actuacions es faran durant aquest any. El Sr. Muncunill respon 
que s’intentarà fer durant aquest exercici. El Sr. Víctor Feliu diu que sempre queden coses pendents 
d’acabar. 

4. Torn obert de paraules  

No hi ha més temes ni peticions.  

I quan són les 20,15h i no tenint més temes a tractar, el regidor Jaume Arnau, president de la Mesa, 
dóna les gràcies a tothom i tanca la sessió. 

 
 
 
 


