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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: 19,10 h  
Data: 28 D’ABRIL DE 2016                 Hora d’acabament: 20,45 h 
Num. :1/16 
 
 
Ordre del dia: 
1. Benvinguda als assistents i presentació de la nova regidora de Districte 
2. Aprovació de l’acta anterior. 
3. Explicació dels resultats del Procés de Pressupost Participatiu 2016 
4. Explicació del Pla de Govern 
5. Pressupost de districte 2016: proposta d’actuacions a executar 
6. Torn obert de paraules en relació a les actuacions del Consell de Districte 
 
Assistents: 
Cristina Cruz Mas, regidora presidenta de la Mesa. 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Ferran Camps Cama, membre de la Mesa i en representació de l’AV del Xup 
Faustí Fíguls Llurda, membre de la Mesa i en representació de l’AV de Valldaura 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl.Catalunya. 
Cèlia Capell Castellà, en representació de l’AV del Xup 
Jaume Torras Casas, en representació dels veïns del Suanya 
Carles Rubio Jimenez, en representació dels veïns de Bellavista 
Felip González Martín regidor del PSC 
Joaquim Garcia Comas, regidor del PSC 
Gemma Tomàs Vives, regidora de la CUP 
Josep Sala Vilarasau, en representació d’ERC 
Salvador Rossell Aranda, en nom propi 
Rosalia Muñoz Segura, en nom propi 
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. 
    
1. Benvinguda als assistents i  presentació de la n ova regidora de Districte 
 
La regidora Olga Sánchez presenta a la nova presidenta de la Mesa del Consell de Districte, la 
regidora Cristina Cruz Mas, la qual dóna la benvinguda als assistents, a aquest plenari. 
 
Tot seguit, comença l’ordre del dia fixat per aquesta reunió. 
 
2. Aprovació de l’acta anterior 
 
La regidora Olga Sánchez demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la 
darrera reunió del dia 16 de novembre de 2015, la qual ja es va remetre prèviament als membres del 
Consell, i com que no se’n presenta cap, es dóna per aprovada. 
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3. Resultat dels Pressupost Participatiu 2016 
 
Es projecta a la pantalla el resultat del Pressupost Participatiu i la regidora Cristina Cruz l’explica:  
 
-El pressupost és de 200.000 EUR 
 
-Total de  projectes presentats = 26 
 
-Projectes viables  = 21. Dels quals 6 necessitaven algun aclariment o matís per part de l’entitat 
 
-Projectes no viables = 5 
 
-Total de projectes finalistes = 20  
 
- 1 dels 6 projectes que necessitaven algun aclariment o matís per part de l’entitat no prosperà 
 
- Podien votar tots els manresans majors de 16 anys 
 
-La votació es podia fer: 
 Presencialment a través d’un programa d’autentificació  
 Per web i mòbil a través d’un sistema d’identitat digital 
 
-Com i a on votar? 
 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 
 - 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 
 
-Votants:  63.115 (majors de 16 anys). Vots emesos:  2.988 (4’73%) 
 
-Vots per projectes: 
Passera sobre el Cardener:    984 
Berenar social i casal Escodines:    934 
Espai multi sensorial:     878 
Iaia, m’expliques un conte?:    838 
Adequació camí Riera Rajadell:    832 
Horts comunitaris:     829 
Il·luminació centre ciutat:     814 
Instal·lacions esports de platja:    763 
Circuit d’activitat física i salut al Congost:   756 
Un projecte de cine:     641 
Rotonda a Cal Gravat    596 
Senyalitzant i comprenent (pictogrames)  425 
3,2,1,...posa’t a punt    413 
Restauració Plaça pare Oriol   405 
Millora infraestructura i activitats de Nadal  401 
Recuperació cobert i tines Torre Lluvià  377 
Rehabilitació casa Costafreda   368 
Restauració monument Anselm Clavé  305 
Adequació espais existents estadi municipal  203 
Edició del llibre Atles urbanístic de Manresa  190 
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Número de vots segons els votants:   
De 36 a 50 anys    899 vots 
De 51 a 65 anys     777 vots 
De  26 a 35 anys    495 vots 
De 65 a 80 anys    384 vots 
De 16 a 25 anys    355 vots 
Majors de 80 anys      78 vots 
 
Projectes guanyadors: 
 
1. Passera sobre el Cardener A Can Poc Oli (Meandre, Centre Excursionista Comarca de Bages,    
l’Era, Escola Agrària Manresa). Tanca l’Anella Verda, sector Sud = 50.000 EUR 
2. Berenar social i casal infantil d’estiu de les Escodines (AVV Escodines): 20.400 EUR 
3. Espai d’estimulació multi sensorial (Centre de Recursos en trastorn de l’espectre autista de la 
Catalunya Central): 27.984 EUR 
4. Iaia, m’expliques un conte? (Associació de familiars de malalts d’Alzheimer): 14.835 EUR 
5. Adequació del camí de la Riera de Rajadell -2a fase- ( AVV Xup): 49.000 EUR 
 
El Sr. Ferran Camps, president de l’AV del Xup, explica el projecte núm. 5: S’està acabant el projecte 
guanyador de l’any passat i es tracta de fer unes places i bancs perquè la gent s’hi pugui estar. 
Correspon a l’Anella Verda i es canalitzarà l’aigua i s’hi posarà pedra fina. Actualment s’ha de donar 
molta volta. La primera fase és fer el Pont sobre la Riera de Rajadell i així els vianants no hauran de 
passar per la carretera i es podrà anar cap a Salelles tranquil·lament. 
 
 
3b.Torn obert de paraules sobre els Pressupostos Pa rticipatius: 
 
Forma de votar: El Sr. Jaume Torras diu que volia votar per una altra persona que no té mòbil i no ho 
va poder perquè ell ja havia votat pel seu mòbil. El Sr. Ferran Camps diu que aprox. 20 persones 
grans del Xup i algun altre del Suanya no van poder votar, ja que només s’acceptava una votació per 
mòbil, i que per la gent gran que no en té és un problema. La Sra. Cèlia Capell també diu que hi ha 
gent gran que no es pot desplaçar a l’Ajuntament per anar a votar. Es proposa que la votació sigui 
per DNI, no per número de mòbil. La regidora Cristina Cruz proposarà una taula itinerant. 
 
Temàtiques dels projectes: Al Sr. Camps no li sembla bé que s’hi incloguin projectes de l’àmbit social 
i fa esment que és un tema comentat. Creu que els projectes de caire social els hauria d’assumir 
Serveis Socials. La regidora Sánchez contesta que això són opinions i que la gent ha de poder 
escollir i dir, que per això és Participació. El Sr. Jaume Torras proposa que hi hagi dues línies, una 
per temes socials i una altra per obres. 
 
Qui pot presentar projectes: El Sr. Victor Feliu reitera la petició dels darrers 2/3 anys en el sentit que 
considera que s’hauria de permetre que persones físiques presentessin projectes i que no només 
hagi de fer-se a través d’entitats. Es queixa de la ponderació de vots, perquè una AAVV pot fer votar 
a tot el barri per tal que surti el projecte. Llavors proposa que els ciutadans puguin decidir quins 
projectes han d’anar a votació i que ho puguin fer a partir dels 16 anys. El Sr. Ferran Camps diu que 
lo lògic és que siguin les entitats i les AAVV les que facin propostes. Que si ho demanen persones en 
nom propi pot ser un caos.  
 
La regidora Sánchez contesta que la proposta de deixar votar a partir dels 16 anys i que les 
propostes sobre actuacions també les puguin realitzar ciutadans ja es van traslladar a qui pertoca, i 
que si no les han canviat és perquè no les han considerat convenients. També diu que ja es realitzen 
intercanvis d’experiències amb altres municipis, com per exemple amb Lleida, per perfeccionar el 
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model de participació. El Víctor Feliu diu que a Madrid i al País Basc, i que es poden consultar a les 
seves webs. La Sra. Gemma Camps diu que a Santa Cristina d’Aro i a El Figaró tenen altres 
experiències en pressupostos participatius. La Sra. Cèlia Capell diu que a Sant Salvador de 
Guardiola cada veí pot proposar actuacions. 
 
Comissió tècnica: El Sr. Víctor Feliu planteja la possibilitat d’estudiar qui ha d’integrar la comissió 
tècnica i no li sembla correcte que els ciutadans/entitats no en formin part. Que va proposar alguns 
projectes que els tècnics van excloure i que no se li ha explicat el motiu. Demana que els ciutadans 
puguin triar i votar en les diferents fases i així seria més participatiu. 
 
Ampliació de la Participació: En Víctor Feliu diu que la quantitat assignada és minsa Es queixa que 
només hi hagi 200.000 euros pels pressupostos participatius i 30.000 per districte. Demana que 
s’augmenti. Demana que es compleixi l’acord de Ple d’aportar mesures per ampliar la participació i 
critica el Consell de la Gent Gran on, segons ell, no es va posar a debat la part del pressupost, 
contràriament com se li havia anunciat per part del regidor Toni Llobet. La Sra. Gemma Tomàs posa 
com a exemple el cas de Santa Cristina d’Aro amb un 50% de participació en el pressupost. 
 
 
4. Explicació del Pla de Govern 
 
La regidora Cristina Cruz diu que aquest tema no està a l’ordre del dia però que s’hi ha d’afegir i 
l’explica: 
 
El Pla de Govern és el document on es recullen els objectius i les actuacions previstes desenvolupar 
en el període 2016-2019 (com un full de ruta). 
 
La proposta d’elaboració participada vol enriquir el document base fruit de l’acord de governabilitat 
entre CDC i ERC, incorporant la visió tècnica i ciutadana. 
 
L’objectiu del procés participatiu és posar a debat el document base i promoure que la ciutadania hi 
participi aportant comentaris a les actuacions que es proposen, prioritzar-les i/o aportant noves 
actuacions per incorporar al document final. Es combinaran sessions presencials amb sessions 
virtuals. Cada sessió servirà per recollir comentaris o noves actuacions. 
 
En les sessions presencials es faran al Centre Cultural del Casino de 19’30 a 21’00h. A cada sessió 
es tractarà els objectius de cada àrea. La regidora Sánchez explica que hi haurà grups de 4 persones 
que repassaran les actuacions, els ciutadans podrà fer-hi aportacions i es penjarà a la web. 
  
Les sessions virtuals es proposaran a la pàgina web municipal. S’obriran finestretes d’àmbits 
diferents. Cada sessió tractarà un tema. S’obriran els dies 19, 20, 26 i 27 de maig i 2 i 3 de juny i els 
ciutadans hi podran escriure propostes. 
 
4b.Torn obert de paraules en relació al Pla de Gove rn 
 
El Sr. Víctor Feliu diu que el regidor Llobet va dir que s’explicarien els pressupostos de cada àrea i no 
va ser així. No es van explicar, al menys en el Consell sobre la Gent Gran, que hi va assistir. Només 
van explicar els pressupostos participatius. La regidora Sánchez contesta que ho desconeix, però 
que en el Consell de Mobilitat sí que es va explicar el pressupost propi. 
 
La Sra. Gemma Tomàs demana si hi ha possibilitat de prioritzar els temes socials per damunt dels 
d’Urbanisme. La regidora Sánchez contesta que al final hi haurà un resultat per cada àmbit i que hi 
hauria d’haver un debat participatiu per prioritzar. 
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El Sr. Felip González demana si, a part de les vàries sessions que tractaran diferents temes, hi haurà 
un espai comú on també s’obri la participació respecte quin és l’àmbit a prioritzar al pressupost. 
També diu que és veritat que en alguns consells sectorials no s’ha parlat del pressupostos propis i 
que si es vol avançar en el tema ja s’hi pot començar a treballar de cara el 2017, si es que es vol, en 
aquest sentit. Demana si en aquestes reunions de les diferents àrees les entitats hi poden proposar 
actuacions. Les regidores contesten que sí. 
 
El Sr. Felip González proposa penjar a la web les diferents propostes de la ciutadania i demana com 
es realitzarà. La regidora Cruz contesta que els informàtics s’ho estan mirant  però que les propostes 
no es penjaran automàticament sinó que primer es passarà un filtre i la gent podrà anar veient les 
aportacions virtuals. 
 
La regidora Olga Sánchez diu que en les reunions presencials es recolliran propostes i que també es 
penjaran a la web. 
 
 
6. Pressupost de districte 2016. Proposta d’actuaci ons a executar: 
 
 
La regidora Sánchez detalla les actuacions  realitzades, propostes votades el 2015, amb vots insuficients 
per entrar al pressupost i propostes noves a escollir, si escau : 

 
Saldes-Plaça de Catalunya: 
  

C Tarragona: retirar un pal de fusta del mig de la vorera: FET 1.890 

Malles anti excrements de coloms sobre la Parada bus Av Tudela: Fet 
943 

Instal·lar pilones de plàstic a la illeta c Saclosa-Pl. de Catalunya: fet 
179 

Reparar terra lliscant a la PL. Catalunya i al passadís darrera guarderia: pendent de contractar: FET 
3.500 

Traslladar pas de vianants C Bailèn i instal·lar reductor velocitat: pendent d’estudiar. Hi ha algun dubte. Es 

podria mirar una actuació més completa. Cal un reductor de velocitat. La regidora Olga Sánchez explica una 

la proposta dels tècnics que consisteix en realitzar un estudi més global de mobilitat de la zona, de  millores 

en els sentits dels carrers del barri, a realitzar per l’empresa MCRIT. Només l’estudi val 5.000 EUR. Es 

proposa una reunió amb els serveis tècnics  perquè ho expliquin. 

5.000 

Millorar visibilitat passos vianants C Alcalde Armengou: També pendent de mirar-ho amb els tècnics. Es pot 

anar a mirar el mateix dia que l’actuació anterior 
 

 Il·luminació escultura Josep Vila Closes a la Pl de Catalunya. Hi ha vàries maneres  

Instal·lar presa de corrent a la zona de l’empostissat fix de PL Catalunya  

Reparar bancs i pintar a Pl. de Catalunya  

Mercat una vegada al mes a la PL. de Catalunya  

Instal·lar pipi-can al c Comtessa Ermessenda  

 
 
 
Mión 
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Millorar paviment davant parada bus c Cadí  

Instal·lar enllumenat en camí de vianants des del c Núria fins al camp de futbol de la Mión  

Instal·lar marquesina a la nova parada de bus del c Puigmal  

Millora seguretat vianants c Pirineu amb Aneto: Continuïtat a vorera c Pirineu/Aneto, (pas de vianants, 

muret per contenir terres, enretirar contenidors) 
3.500 

 

Instal·lar barana al final del camí de la gravera, solar on hi ha edificació  6.500 

Fer vorera fins l’alçada de la Guàrdia Civil (connectar Miralpeix amb la ciutat)  

 
Valldaura: 
 

Millorar paviment de rasa de la sortida Pl. 8 de Març amb c del Cós. El Sr. Fíguls diu que no hi veu res per 

arreglar, que ho van demanar unes veïnes que es queixaven d’uns arbres que s’estan morint. Que l’entrada 

ja està reparada. La regidora diu que es parlarà amb qui ho va proposar.:FET 

2.300 

2 rebaixos pas de vianants c. Ausiàs March, costat del Bar Robert. La regidora diu que es respectarà la 

terrassa del bar i que el rebaix es desplaçarà cap al c Ausiàs March. Es farà abans d’acabar l’any: FET 
3.436 

Arreglar el Parc de la Florinda, instal·lar més elements de joc. A Parcs i Jardins estan fent el projecte: 

S’acabarà abans de finalitzar l’any: FET 
4.000 

Instal·lar dues fites H75 a la illeta al final del c Folch i Torres: FET 
2.000 

Rebaixos de 2 voreres del pas de vianants cap el Cementiri: Fet 
 

Rebaixos de voreres al c Folch i Torres, cap a les funeràries: Fets 
 

Pavimentar el camí on hi ha la creu de terme, davant Guàrdia Civil 
20.000 

Arbres que tapen la visibilitat a la parada de la Joviat  
 

Nou pas de vianants i millora senyalització a la PL 8 de març, amb rebaixos inclosos. Fer zona de vianants i 

millorar la senyalització. El Sr. Faustí Fíguls diu que allà no hi fa falta cap rebaix. El que fa falta és un lloc per 

aparcar a la banda del darrera de la Nostra LLar 

4.200 

Millora itinerari de vianants al Passeig del Riu (circuit per corredors) 
 

Faustí: Al Congost es van per passos de vianants i rebaixos per entrar al Cementiri però que per anar a 

l’Estadi del Congost, hi manquen 2 rebaixos .  
 

 
El Xup: 
 

Cartellera al Xup: El Sr. Ferran Camps diu que la setmana que ve es trobaran amb el tècnic per veure on la 

podran instal·lar. A Participació diuen que no podrà ser el model cilíndric: FET 
3.000 

Element reductor de velocitat, abans d’arribar a l’Església del Xup : Fet 
1.850 

Rebaixar un pas de vianants cap a l’església del Xup/millorar el paviment d’accés al camí sense pavimentar 

que enllaça amb el carrer de l’església, per facilitar el pas de vehicles funeraris. El Sr. Ferran Camps diu que 

s’hauria d’allargar i que s’ho miraran amb el tècnic. FET 

2.400 

Papereres al Xup: Fet 
 

Treure arbre al Pont de la Carretera del Xup: El Sr. Ferran Camps diu que està a la carretera, en plena corba i 

que ja hi ha hagut accidents. La regidora diu que s’estan fent gestions amb Carreteres de la Generalitat. La  
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Sra. Cèlia Capell diu que l’arbre de l’altra banda de la carretera no deixa passar els cotxets i  proposa que 

s’ampliï la vorera, si és que no es pot tallar l’arbre 

Millorar paviment del Pont abans d’arribar al Suanya (del Torrent de Lluvià on desemboca la Riera de 

Rajadell): els veïns proposen destinar-hi l’import sobrant de les actuacions (fins als 10.000 €). Dependrà del 

preu de les altres actuacions. El Sr. Camps diu que el regidor Serracanta ja té un pressupost per tapar forats 

10.000 

Reparació de la barana del camí que va al Suanya (abans d’arribar a l’aparcament). El Sr. Camps diu que és 

millor reparar la barana abans de tapar forats, que allà hi passa molta gent i que primerament s’ha evitar 

que els infants hi puguin caure. La regidora Sánchez contesta que ja ho ha reclamat i que va en funció del 

preu de les altres actuacions. 

1.800 

Millora paviment cruïlla Xup-camí del Suanya (des del camp de futbol) i millora seguretat cruïlla. Modificació 

de la cruïlla amb l’actuació de la riera verda (en curs). El Ferran Camps diu que no els hi van demanar, que els 

de Via Pública ho posen al Consell de Districte 

15.000 

Marquesina nova a la parada del bus i reposició papereres (150) 
8.150 

 
 
Torre de Santa Caterina 
 

Millora d’espais al voltant de la Torre  
 

Millora de l’enllumenat camí de Sta. Caterina des de la Guia 
 

Instal·lar pal de fusta senyalització trencall de la torre 
 

 
 
Bellavista 
 

Instal·lar bandes reductores de velocitat a l’accés de Bellavista. Demanat via instància pels veïns 
 

Instal·lar un parc infantil 
 

Millorar l’accés al barri, que està malmès. 
 

Revolt del Pont de Sant Francesc, que ampliïn la vorera, que és molt estreta. Marc Aloy treballant-hi amb la 

Diputació 
 

 
 
7. Torn obert de paraules en relació a les actuacio ns del Consell de Districte 
 
La regidora Sánchez recorda l’absència dels representants de la Mión , malgrat se’ls convoca 
habitualment i això dificulta que proposperin les actuacions proposades en aquest barri. 
 
El Sr. Faustí Fíguls es queixa de que es van fer rebaixos per accedir al cementiri però que encara hi 
ha dos passos de vianants sense rebaixos per accedir al Pavelló del Congost i que si es va en cadira 
de roda és problemàtic, ja que han de baixar per un tram de la carretera. Es va dir que estava acabat 
i no és veritat. Si els haguessin fet tots a l’hora s’haurien estalviat diners. Demana que es posi al 
llistat de les actuacions. 
 
El Sr. Ramon Caballol diu que van anar a veure, amb la tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament, la Sra. 
Queralt Torres, el pas zebra del C Bailèn, però que ella va comentar que s’hauria de fer un estudi de 
mobilitat més ampli de la zona. El Sr. Víctor Feliu es queixa de que es va dir que avisarien als 
membres del Consell de Districte del barri per anar-ho a veure i que a ell no el van avisar. La regidora 
Sánchez explica que tècnics proposen realitzar un estudi més global de mobilitat per millorar els 
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sentits dels carrers del barri, a realitzar per l’empresa MCRIT i que te un cost, només l’estudi de 
5.000 EUR.  
La Sra. Rosalia Muñoz demana que s’expliqui en què consisteix aquest estudi global. El Sr. Víctor 
Feliu es queixa de que ho hagi de fer una empresa que desconeix la realitat del barri, havent-hi 
tècnics a l’Ajuntament que ho poden fer. Creu que és una despesa innecessària. La regidora Olga 
Sánchez diu que el personal de l’equip tècnic de l’Ajuntament no ho pot assumir i precisament són 
ells qui fan la proposta. El Sr. Feliu contesta que parlem de només 5 carrers i que potser que aquest 
estudi no serveixi per a res. La regidora Sánchez diu que es podria realitzar una reunió amb 
l’empresa i/o els serveis tècnics , a fi que ho expliqui i, si convé, una sessió extraordinària del plenari 
del Consell. 
 
El Sr. Faustí Fíguls insisteix en demanar que es pavimenti el camí que hi ha a l’Avecrem, que dóna a 
la creu de terme, davant Guàrdia Civil, ja que allà ja hi han caigut tres persones grans. Algun dia pot 
ser que algú caiguin daltabaix. Diu que el regidor li va dir que la reparació costaria 20.000 EUR però 
ell no creu que costi tant. Creu que l’Ajuntament ho hauria de reclamar a ENDESA que és qui ho va 
destrossar al passar uns cables. Es queixa de que, quan es va fer l’obra, ningú de l’Ajuntament hi 
deuria passar perquè si no, hauria vist el mal estat en què ho va deixar ENDESA. Afegeix que està 
cansat de dir-ho i que l’Ajuntament no li faci cas. La regidora Sánchez li contesta que hem de 
demanar als tècnics quin problema hi ha en aquell lloc i que, quan s’acaben les obres, sí que passen 
a revisar-les.  
 
El Sr. Carles Rubio diu que la carretera que va cap a la Bellavista està malmesa i que els veïns van 
tapant els forats, però que es va aixecant. 
 
El Sr. Carles Rubio afegeix que revolt que dóna la Pont de Sant Francesc és molt estret, que haurien 
d’eixamplar la vorera. El Sr. Víctor Feliu diu que això ja s’ha demanat vàries vegades i que no 
s’arregla. La regidora Sánchez contesta que aquest espai és de la Diputació i que el regidor de 
Territori, Marc Aloy, ho està parlant amb ells.  
 
El Sr. Carles Rubio demana que la policia passi més sovint per la Bellavista. 
 
El Sr. Jaume Torras insisteix en el fet que les obres s’han de revisar per l’Ajuntament. Diu que en el 
Camí cap a Monistrolet, a la rotonda de Sant Joan, el quitrà que s’hi va posar no arriba fins a la 
cuneta, i el primer dia que hi va ploure s’hi va fer una rasa. Demana que l’Ajuntament reclami a 
l’empresa que ho va fer abans de pagar-li res. En Víctor Feliu diu que és veritat que està fet un 
desastre, que el quitrà s’hi va posar encara no fa un any i també demana que es demani 
responsabilitats a l’empresa que va fer l’obra. 
 
El Sr. Ferran Camps diu que s’haurien de fer uns rebaixos per accedir al Centre Comercial del Xup. 
Que hi ha gent que va en cadira de rodes i d’edat avançada que han de donar una volta per passar 
per una rampa que hi ha més lluny. Presenta fotos. Es queixa de que hi ha moltes propostes però 
que ni la meitat es poden portar a terme per manca de pressupost. 
 
El Sr. Ferran Camps diu que així com els Pressupostos Participatius han doblat la quantitat de diners, 
en el Consell de Districte continuem igual, amb un pressupost de 30.000 EUR que considera 
insuficient. La regidora Sánchez diu que aquest tema ja s’ha debatut però que en tot cas es trasllada 
la proposta. El Sr. Feliu diu que això ja ho ha reclamat, que també creu que l’assignació és insuficient 
i que amb poques actuacions et gastes tot el pressupost. 
 
El Sr. Víctor Feliu es queixa que anem fent propostes als consells i que a l’hora de la veritat n’hi ha 
que no es porten mai a terme, d’exercicis passats. I demana d’on surten les noves propostes (en 
gris). La regidora Sánchez contesta que provenen del departament de barris que són qui recullen les 
propostes dels veins i també n’hi ha d’altres del propi Consell de Districte que han quedat pendents 
d’exercicis anteriors. 
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El Ferran i el Víctor consideren que hi ha actuacions que les hauria d’assumir el pressupost general, 
no el de Districte. El Sr. Caballol diu que el tema del punt de llum del Parc Vila-Clores no 
necessàriament hauria d’anar a càrrec del Districte, que ell ho ha demanat al regidor directament 
quan ve de visita al barri. La regidora Sánchez afegeix que les propostes noves són les que diuen els 
tècnics que els barris han reclamat a l’Ajuntament, però que primerament es mirarà de realitzar les 
actuacions que ja s’havien demanat amb anterioritat, que són les que es varen votar. El Sr. Feliu hi 
afegeix que si no, de què va servir votar-les. La regidora Sánchez diu que s’ha d’exceptuar la petició 
del Sr. Ferran Camps, que ha canviat de criteri per necessitat, en relació a l’actuació dels rebaixos 
per accedir al Centre Comercial del Xup. 
 
La regidora Sánchez diu que les actuacions es quantificaran, s’endreçaran per barris i es passaran 
per e-mail als membres del Consell. Proposa que es votin, com l’any passat, 10.000 EUR per cada 
barri però que hem de tenir en compte que no són 3, sinó 5. El Sr. Camps contesta que si el veins del 
Xup  se’ls avisa i no venen....La regidora Sánchez diu que avui hi tenim representants de Bellavista i 
del Suanya. El Sr. Ferran diu que ells han demanat coses pel Suanya. 
 
La regidora Cruz diu que en primer terme s’han de quantificar les actuacions. 
 
El Sr. Camps diu que primerament interessa la reparació de les baranes del camí que va al Suanya, 
previstes ja al 2015, ja que hi va caure un nen.  
 
El Sr. Jaume Torras diu que els tècnics haurien de trepitjar el terreny per anar a mirar les propostes i 
dir quines convenen més. El Sr. Ferran Camps diu que el tècnic David Closes sempre ha anartal barri 
a mirar-s’ho. La regidora Sánchez diu que el tècnic Muncunill i d’altres tècnics també van a mirar-s’ho 
in situ. El Sr. Camps diu que ell els truca i que venen. Que el regidor Serracanta també hi ha anat a 
veure coses sobre el terreny. 
 
La regidora Sánchez demana un temps de marge per pressupostar les actuacions, que posteriorment 
les enviarem i que llavors els membres podran fer les aportacions que considerin convenients, 
enviant un e-mail a la secretària Mercè. Que el proper plenari potser que es realitzi el juny però que 
pot ser que es convoqui una sessió extraordinària per decidir, abans, les actuacions, quan sapiguem 
el cost. 
 
I quan són les 20,45h i no tenint més temes a tractar, la regidora Cristina Cruz, presidenta de la Mesa 
dóna les gràcies a tothom i tanca la sessió. 


