
Acta de la sessió del Consell del Districte Nord 

4 de maig de 2016 

 

 
 

 

 

Lloc de celebració: FUB    Hora d’inici: 20’10h. 

Data: 4 de maig de 2016   Hora d’acabament: 21’45h. 

Núm: 1/16 
 
 
 
 

Ordre del dia 
 

 
1. Benvinguda als assistents 

2. Aprovació de l’acta anterior 

3. Presentació del nou regidor de districte 

4. Explicació dels resultats del procés de pressupost participatiu 2016 

5. Explicació procés Pla de Govern  

6. Pressupost de districte 2016: proposta d’actuacions a executar   

7. Torn obert de paraula 

 

 

 

Assistents 
 

 

 
 

  
 

PRESIDENT MESA Jordi Serracanta Espinalt
Col.legi d'agents comercials de Manresa Salvador Portabella Ballester
CUP Jordi Garcés Casas
Ciutadà 9 Jaume Canudes Marsinyac
FUNCIONARI David F. Gallart
AAVV Poble Nou Valentí Serra Juberó
Grup essènic Nostra Llar Casal Parroquial Jaume Puig Bou
CR TEA CC Rosalia Jimenez
AGRUPEM Marta Olivares
AGRUPEM Ma. Castellana Farrer
Ciutadà 2 Claudi Codina Gusi
Ciutadà 4 Albert Serra Serena
Ciutadà 8 Lluís Morales Comella
Ciutadà 3 Immaculada Vázquez
PSC Felip González Martín
Ciutadà 6 Luisa Canal Subirana



Absents 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Intervencions / comentaris 

 
 

 
 

1. Benvinguda als assistents  

 

REGIDORA Angels Santolària Morros
AMPA Ave Maria Xavier Torà Aribau
A.E. La Salle Jaume Torreguitart Delgado
Gimnàstic Antoni Massegú Calveras
FAVM Carles Boix Planas
UBIC-manresacomercial Montse Cervelló
ICV Gheorghe Marin Berchesan
CIU Xavier Torà Aribau 
Ciutadà 2 Claudi Codina Gusi
Ciutadà 3 Immaculada Vázquez
Ciutadà 4 Albert Serra Serena
Ciutadà 7 Olga Ferrer Noguero
Ciutadà 10 Joan Cortina Torner 
Ciutadà 11 Delfina Corzán Melgosa
Ciutadà 12 Valenti Martínez Espinosa



- El regidor Serracanta, dóna la benvinguda als assistents, excusa l’absència de la 

nova Regidora del Districte Angels Santolària Morros i tot seguit passa a 

desenvolupar l’ordre del dia.  Fa un resum del que són els districtes i processos 

participatius i explica els canvis dels càrrecs del Districte Nord 

 

2. Aprovació de l’acta anterior 

 

- El regidor Serracanta dóna pas a l’aprovació de l’acte anterior i s’aprova l’acta 

anterior per unanimitat dels assistents. 

 
  

3. Presentació del nou regidor de districte 

 

- El regidor Serracanta excusa l’absència de la nova Regidora del Districte Angels 

Santolària Morros que no ha pogut venir per motius d’agenda . 

 

4. Explicació dels resultats del procés de pressupost participatiu  

 

- El regidor Serracanta fa la presentació dels resultats del procés participatiu de Abril 

de 2016 i la presentació del Pla de Govern  

- El Sr. Jaume Puig proposa que es faci més difusió per mobilitzar més gent davant 

el resultat de les votacions que ha mobilitat al voltant del 4% dels ciutadans. 

- El regidor Serracanta respon que són processos nous als quals la gent s’hi ha d’anar 

familiaritzant i es farà més difusió dels mateixos   

- El senyor Valentí Serra demana quan es podran tornar a presentar projectes 

- El regidor Serracanta respon que s’informarà als districtes quan es posi en marxa el 

procés participatiu del 2017. 

 

5. Explicació del Pla de Govern 

 

- El regidor Serracanta explica el contingut del Pla de Govern. 

 

6. Pressupost de districte 2016: proposta d’actuacions a executar 

 



- El regidor Serracanta fa un breu resum de les actuacions executades al 2015, i 

explica que les obres d’urbanització d’un tram del passatge Burés s’han endarrerit 

però en principi es durant terme al llarg del 2016. 

- El regidor Serracanta fa el repàs de les actuacions proposades pel 2016. 

 

 
 

� Instal·lació d’una barana en un tram del c/ Font i Quer amb un pendent 

elevat (1950 euros).   
 
� Instal·lació d’una barana al c/ Sant Teresa (6500 euros).   
 
� Construcció d’una rampa d’accés al local de l’AAVV de la ctra. de  

Santpedor (2500 euros). 
 

� Arranjament del Camí de les Aigües. 
 

� Arranjament de voreres, accessibilitat, ferms, ... 
 

� Millora de paviment aixecat per les arrels dels arbres al c/ Abat Oliba (2a 
fase).    

 
� Instal·lació cartelleres cilíndriques a la zona Avinguda Dolors Josep Arola 

(3500 euros).   
 

� Ampliació de zona de jocs infantils Josep Arola. 
 

�  Instal·lació cartellera activitats del barri al costat del parc infantil Josep 

Arola (750 euros).  
 

� Instal·lació de bancs per seure al barri del Poble Nou  

 
� Construcció pipi-can al districte. 
 
� Horts comunitaris camí vell de Santpedor (9000 euros) 

 
� Millora enllumenat c/ Zamenhoff. Concretament il·luminació voreres).   

 

 

7. Torn obert de paraula  

 

- El Sr. Valentí Serra denuncia que en fer les obres de millora de la vorera del c/ 

Abat Oliba aixecada per les arrels es van treure uns bancs que no s’han tornat a 

col·locar. Demana que es tornin a posar 

 

- El regidor Serracanta respon que es transmetran aquesta observació als tècnics 

corresponents 



 

- El Sr. Valentí Serra denuncia que el patí de l’antic escorxador es fa servir de pipi-

can i les gent hi porta els gossos desfermats. Proposa que es faci servir el solar 

municipal buit del c/ Dante com a lloc per portar els gossos desfermats. 

 

- El Sr. Valentí Serra aquest projecte pot generar malestar entre els veïns dels blocs 

contigus, i que cal trobar una solució de consens. 

 

- El Sr. Jaume Canudes subratlla els dèficits del local de l’AAVV de la ctra. 

Santpedor. 

 

- La Sra. Lluïsa Canals denuncia que al c/Sansa hi ha un trama del tancat d’un 

solar que està obert i la gent hi accedeix. Demana que es tanqui aquest tram de 

tancat. També exposa que al c/ Dr. Esteve amb c/ Barcelona veu cotxes que giren 

cap a l’esquerra i que la senya que prohibeix el gir a l’esquerra queda amagada sota 

un balcó.  

 

- El regidor Serracanta respon que es transmetran aquestes observacions als tècnics 

corresponents. 

- La Sra. Ma. Alba Castellana demana que es faci el rebaix del pas de vianants del 

c/ Flor de Lis amb Av. de les Bases davant del centre hospitalari i que es col·loquin 

bancs a les parades de bus urbà noves del c/ Barcelona. També demana que es millori la 

distribució de les places d’estacionament ordenades recentment perquè els vehicles 

queden estacionats d’una manera que dificulta l’accés als mateixos.     

 

- La Sra.  Rosalia Jimenez demana que es posi un reductor de velocitat a la ctra. de 

Santpedor abans del semàfor situat a l’alçada del Gimnàstic ja que els cotxes hi 

passen molt de pressa.  

 

- La Sra. Imma Vàsquez denuncia que la pintura del c/ de la Pau està deteriorada. 

 

- El Sr. Albert Serra denuncia que a la plaça de la Creu anant direcció centre ciutat 

hi ha el carril dret amb un gir obligat a la dreta excepte bus i en canvi en direcció 

sortida ciutat no hi és i que això crea confusió.  

 



- El regidor Serracanta respon que es transmetran aquestes observacions als tècnics 

corresponents 

 

- El regidor Serracanta dóna per finalitzat el torn de paraules. 

 
 
 
S’acaba la sessió a les 21:45 hores. 


