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Acta de la sessió del Consell del Districte 

Centre. 28 d’abril de 2016 

 

Lloc de celebració : Centre Cultural del Casino  Hora d’inici:  19:35 h  

Data:  28 d’abril de 2016    Hora d’acabament : 20:46h 

Núm:  1/16 

 

Ordre del dia 

 

1) Aprovació de l'acta anterior 

2) Presentació del nou regidor de districte 

3) Explicació dels resultats del procés de pressupost participatiu 2016 

4) Explicació del procés de Pla de Govern 

5) Pressupost de districte 2016: proposta d’actuacions a executar  

6) Torn obert de paraules 

 

Assistents 

 

REGIDOR Marc Aloy Guàrdia 
PRESIDENT MESA Josep Mª Sala Rovira 
AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 
Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
Grup Sardanista Dintre el Bosc Isidre Sala Pascual 
Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 
Agrupació Cultural del Bages Paulí Gros Esteve 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Maria Segalés 
Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 
Associació Misteriosa Llum Antoni Fornells Canal 

ass espanyola contra el càncer. Junta local de 
Manresa Rosa Mª Salvador Gili 
ass. L'Olivera Imma Serra 
Il.lustre Col.legi d'Advocats de Manresa Daniel Bacardit Fernandez 
Activament Catalunya Central Antoni Garcia 

ERC Joan Perarnau Llorens 

PSC Mercè Cardona Junyent 
C'S Jose Manuel Prado Guerrero 
DM Adelaido Marín Bachir 
Ciutadana Carme Clusellas Melé 
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ciutadana  Rosa Ma. Masachs Playà 
ciutadana  Elena Martínez 
ciutadà Marc LLadó 
ciutadà David 
ciutadana Montserrat Manresa 
ciutadà Josep Mª Badia 
ciutadana Sussi Garcia Soldevila 
funcionaria Montserrat Gibert i Antich 
 

 

Excusats 

 

AAVV Escodines 
M. Carme Carrió 
Salabarnada 

Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 
CDC Magda Marcè Siñol 
CUP Gemma Tomàs Vives 

Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     

ciutadà  Anjo Valentí Moll 

ciutadana  Antònia Ma. Gorgas Bargay 
 

Absents 

 

Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 

Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn 
Omaïr Noureddine El Bennadi 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 

Associació Gam Lilium (grup suport a la dona 
maltractada) Concepció Almarcha Villena 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 
UBIC-manresacomercial Joan Tomasa Garroset 
Fundació Privada Cultura i Teatre Efrèn Planes Gené 
Ass. Cuineres del Bages Dolors Gomez Pardo 

Associació cultural per al desenvolupament de 
Tivaouane Saliou Samb 
Plataforma ciutadana no més morts C-55 Josefina Casals Font 

Ass taula de les arts visuals de la Catalunya 
central (TAV-CC) Roser Oduber 
Associació de locals d'oci nocturn de Manresa Dídac Martínez Guitart 

Col.legi d'aruitectes de catalunya- delegació 
Bages-Berguedà Claudina Relat Goberna 
Ciutadà  Estanislau Nadeu Riu  

Ciutadà  Albert Gómez Pardo       
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Intervencions / comentaris 

 

El president de la Mesa , Sr. Sala, dóna la benvinguda als assistents i passa a desgranar 

l’ordre del dia previst: 

 

1) Aprovació de l’acta anterior 

El Regidor Sala  demana si hi ha alguna esmena a fer a la darrera acta.  

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 

 

2) Presentació del nou regidor de districte 

El Regidor Sala  presenta al regidor Marc Aloy  com a un regidor de districte fruit de l’entrada 

d’ERC al govern de la ciutat. 

 

3) Explicació dels resultats del procés de pressupo st participatiu 2016 

El regidor Aloy  explica els principals resultats del procés de pressupostos participatius 2016. 

El total de projectes presentats ha estat de 26, dels quals 21 van ser considerats viables per la 

comissió tècnica i 5 es consideraren no viables. Per tant passaren a la fase d’exposició pública 

i posterior votació 20 projectes.  

Es fa un breu recordatori del calendari executat i de qui podia votar: 

• Del 29 de març al 12 d’abril => Exposició dels projectes seleccionats a la sala Plana de 

l’Om 

• Dimecres 13 d’abril => Presentació dels projectes seleccionats per part de les entitats al 

Teatre Conservatori (19:30h) 

• Dissabte 16 i diumenge 17 d’abril => Exposició dels projectes seleccionats a la Plaça 

Sant Domènec 

• Del 18 al 22 d’abril =>Exposició dels projectes seleccionats  al vestíbul de l’Ajuntament 

 

Qui podia votar?  Podien votar tots els manresans majors de 16 anys 

Com es podien votar les propostes?  

La votació es podia fer: 

a) Presencialment a través d’un programa d’autentificació  

b) Per web i mòbil a través d’un sistema d’identitat digital 

Quan i On es podien votar les propostes?  

Presencialment : 

 - el dimecres 13 d’abril després de les presentacions dels projectes al Teatre 

Conservatori  

 - el cap de setmana del 16 i 17 d’abril a la Plaça Sant Domènec 
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 - a l’OAC del 14 al 18 d’abril  

On line: a través del web municipal i el mòbil (APP ViuManresa) del 13 al 24 d’abril 

 

Principals resultats: 

Univers de votants:  63.115 (majors de 16 anys) 

Vots emesos :  2.988 (4’73%) 

Vots per projectes:  

1. Passera sobre el Cardener:    984 

2. Berenar social i casal Escodines:   934 

3. Espai multisensorial:     878 

4. Iaia, m’expliques un conte?:    838 

5. Adequació camí Riera Rajadell:   832 

6. Horts comunitaris:     829 

7. Il.luminació centre ciutat:    814 

8. Instal.lacions esports de platja:   763 

9. Circuit d’activitat física i salut al Congost:  756 

10. Un projecte de cine:     641 

11. Rotonda a Cal Gravat   596 

12. Senyalitzant i comprenent (pictogrames) 425 

13. 3,2,1,...posa’t a punt    413 

14. Restauració Plaça pare Oriol   405 

15. Millora infraestructura i activitats de Nadal 401 

16. Recuperació cobert i tines Torre Lluvià 377 

17. Rehabilitació casa Costafreda  368 

18. Restauració monument Anselm Clavé 305 

19. Adequació espais existents estadi municipal 203 

20. Edició del llibre Atles urbanístic de Manresa 190 

 

Número de vots segons els votants:   

1. De 36 a 50 anys    899 vots 

2. De 51 a 65 anys     777 vots 

3. De  26 a 35 anys    495 vots 

4. De 65 a 80 anys    384 vots 

5. De 16 a 25 anys    355 vots 

6. Majors de 80 anys    78 vots 
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Projectes guanyadors 

1. Passera sobre el Cardener A Can Poc Oli 

Entitats que el presentaren: Meandre, Centre Excursionista Comarca de Bages, l’Era, Escola 

Agrària Manresa 

2. Berenar social i casal infantil d’estiu de les Escodines 

Entitat que el presentà: AVV Escodines 

3. Espai multisensorial 

Entitat que el presentà: Centre de Recursos en trastorn de l’espectre autista de la Catalunya 

Central 

4. Iaia, m’expliques un conte? 

Entitat que el presentà: Associació de familiars de malalts d’Alzheimer 

5. Adequació del camí de la Riera de Rajadell (2a fase) 

Entitat que el presentà: AVV Xup 

 

4) Explicació del procés de Pla de Govern 

El regidor Aloy  passa explicar el procés participatiu del Pla de Govern. El Pla de Govern és el 

document on es recullen els objectius i les actuacions previstes desenvolupar en el període 

2016-2019. Es vol que la proposta d’elaboració sigui participada per tal d’enriquir el document 

base fruit de l’acord de governabilitat entre CDC i ERC, incorporant la visió tècnica i la visió 

ciutadana. 

El procés combinarà sessions presencials amb sessions virtuals. Cada  sessió servirà per 

recollir comentaris o noves actuacions.  

 

Tot i que es presenta una proposta de dates de realització de les diferents sessions s’opta per 

no reproduir-les en aquesta acta ja que no són definitives i podrien conduir a confusions als 

membres del plenari. S’informa que hi haurà una campanya comunicativa convidant a tots els 

manresans i a les manresanes a assistir a les diferents sessions o a participar des de casa a 

través del web municipal o el mòbil.  

 

5) Pressupost de districte 2016: proposta d’actuaci ons a executar 

El regidor Aloy presenta un seguit de propostes d’actuacions que han arribat a la regidora 

provinents de ciutadans, entitats i associacions de veïns: 

1.- reubicació d’elements del parc infantil Ramon Estrada (per tal d’evitar partits de futbol) 

2.- millora de la tanca perimetral del xalet de la Casa Caritat (donant continuïtat amb el mateix 

model de tanca que la del voltant del parc infantil)  

3.- millora de paviments del districte 

4.- adequació d’un espai per a la pràctica esportiva dels joves entre els barris d’Escodines i la 

Balconada 
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5.- instal·lar bancs al C/ Mossèn Cinto Verdaguer 

6.- millora del paviment en mal estat del c/ Saleses (entre c/ Caputxins i Passatge Puig) 

7.- instal·lació de jardineres al c/ Barceloneta 

8.- millora del pati de darrere el Casino 

 

El Sr. José Manuel Pardo comenta que el què cal és prioritzar tenir els carrers en bon estat ja 

que hi poden haver accidentats. 

El regidor Aloy  comenta que per reparar tots els carrers calen uns 14 milions d’euros. 

El regidor Sala  comenta que l’ajuntament té una partida molt minsa de manteniment i que es 

prioritza el més urgent. 

 

La Sra. Rosa Mª Salvador  comenta que el pati del Casino és un pipi can. 

El Sr David  comenta que en els parc infantils s’hi entra amb els gossos. És un tema difícil de 

resoldre. 

 

La Sra. Maria Segalés  comenta que el Casal de la Gent Gran continua demanat l’accés del 

Passeig Pere III al c/ Circumval·lació. L’ajuntament té el projecte i ja saben que no hi ha diners 

però no volen deixar-ho de reivindicar. 

El regidor Aloy  comenta que es recuperarà el projecte i es mirarà. 

El regidor Sala  comenta que tot el què és inversió es tenen moltes dificultats ja que el dia a dia 

s’endú els pocs recursos que hi ha i el preu d’un ascensor aquí ara, és difícil d’assumir. 

 

El Sr. Josep Griera demana per què no funciona el sortidor d’aigua de la Plaça Espanya. 

El regidor Aloy  comenta que s’arreglarà properament. 

El regidor Sala  explica que entre el 15 i el 20 de maig ja hi haurà els diners per arreglar-lo i 

que la voluntat es que a l’estiu ja funcioni. 

 

La Sra. Mercè Cardona  demana que a partir de l’auditoria de l’espai urbà feta es puguin 

anomenar les actuacions que hi ha més urgents i quin és el temps previst per resoldre-les. 

El regidor Sala  comenta que s’han demanat diners a Diputació per fer front a tot el què cal 

arreglar però fins al mes de juny no se sabrà si es disposa d’aquests diners. A partir de llavors 

s’intentarà ordenar les més urgents.  

 

El Sr. José Manuel Prado  demana que es millori la visibilitat de la carretera que va de l’antic 

Hotel Pere III cap al Xup i la Renfe. Ara actualment és complicada tant pels arbres que hi ha 

com per les tanques de la pròpia carretera. També es comenta que aquella vorera està en molt 

mal estat. 
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El regidor Aloy  comenta que des de l’antic Hotel Pere II, on hi ha el pas de vianants, fins al 

Pont de Sant Francesc aquest any es farà un circuit per vianants. 

 

El Sr. Josep Griera  demana que en el llistat d’actuacions a fer al districte es recuperin les que 

van quedar de l’any passat: per exemple posar oques a la plaça de les Oques o arreglar els 

graons de les escales que van del Passeig de Pere III al c/ Circumval·lació. 

El regidor Sala  comenta que en el llistat es posaran les actuacions que van quedar pendents 

de l’any passat. 

 

6) Torn obert de paraules 

La Sra Carme Clusellas   comenta que tot i que respecta  el resultat dels pressupostos 

participatius d’enguany, la Plaça Pare Oriol fa llàstima. 

El regidor Aloy  comenta que en són conscients. 

 

El Sr. Leandre Lladó  comenta que en l’acte anterior va quedar anotat que es portaria al 

plenari el llistat dels wc públics i les estadístiques de la Policia Local en quant a sancions. 

El regidor Sala  confirma que es durà a la propera sessió. 

El Sr. Lenadre  també demana com es regula l’aparcament de la Plaça Milcentenari ja que ara 

hi ha zona verda, una part per l’alberg i un espai al final que no es pot aparcar però els 

divendres, dissabtes i diumenges de 21 a 3 de la matinada si. 

El regidor Aloy  explica que és un joc d’equilibris entre veïns, comerciants i restauradors. I 

aquesta combinació de situacions és fruit de la voluntat municipal de pacificar el trànsit al 

centre històric. S’habilitarà una zona blava nova al c/ de la Dama per tal de substituir la zona 

del Milcentenari. 

Finalment el Sr Leandre Lladó  demana que es col·loqui una placa de circular a 20 Km/h al 

carrer del Carme 

 

La Sra. Carme Clusellas  comenta que Manresa va perdre diners en baixar de ciutadans. 

El regidor Sala  explica que Madrid sol fer una fotografia del número d’habitants el 31 de 

desembre de l’any abans d’eleccions. Veníem de ser més de 75.000 habitants. L’any 2014 

aquest número va baixar i el segon trimestre del 2015 es va tornar a pujar, però no serveix. 

El Sr. Joan Perarnau  expressa que aquesta forma de contar els ciutadans no és justa. 

La Sra. Mercè Cardona  comenta que si se sabia que farien aquesta fotografia a 31 de 

desembre, s’hauria d’haver previst uns mesos abans el mirar quants ciutadans hi havia. 

El regidor Sala  comenta que hi va haver una manca de previsió i així ho van reconèixer en un 

Ple municipal. 
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El Sr. Josep Griera  demana quan es farà la segona fase de la Plaça de la Salut. 

El regidor Aloy  comenta que s’ha demanat finançament a la Diputació i la previsió és 2017-

2018 

 

La Sra Rosa Mª Salvador  comenta que vol compartir amb el plenari una bona noticia i es que 

a Manresa (a Althaia) es farà radioteràpia. 

 

El Sr. Ferran Sarrió  demana que s’afegeixi a les actuacions a executar al districte que es faci 

un parc infantil a la Plaça Milcentenari  

 

 

 

 

 

En no haver-hi més intervencions es dóna per acabada la sessió a les 20:46 h 

 

 

 


