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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: 7 de maig de 2015                 Hora d’acabament: 20,15 h 
Num. :2/15 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Propostes d’actuacions pel pressupost 2015 
3. Elecció de les propostes d’actuacions 
4. Torn obert de paraules 
 
Assistents: 
Ramon Bacardit Reguant, regidor president de la Mesa. 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Salvador Rossell Aranda, membre de la Mesa 
Ferran Camps Cama, membre de la Mesa i en representació de l’AV del Xup 
Faustí Fíguls Llurda, membre de la Mesa 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl.Catalunya. 
Cèlia Capell Castellà, en representació de l’AV del Xup 
Manoli Llamas, en representació de l’AV del Xup 
Carme Balet Duat, en representació de PXC 
M. Isabel Luzón Sáez, en representació d’ICV 
Maria Cunill Gil, en representació del Centre de Cultura Popular Finestrelles 
M. Alba Borrós Vila, 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. 
 
Excusat: 
José Miquel Cuesta Gómez, de la CUP.  
 
El regidor Ramon Bacardit dóna 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 
 
La regidora Olga Sánchez demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la 
darrera reunió del dia 24 de febrer de 2015, la qual ja es va remetre prèviament als membres del 
Consell i es presenta la següent: 
 
1. El Sr. Ferran Camps puntualitza, en relació a l’apartat de papereres i marquesines pel Xup, que es 
tracta de reparar la paperera que hi ha a la Marquesina del bus i que en calen, a la zona de l’escola 
del barri. 
 
Després de prendre nota de l’esmena, el regidor Ramon Bacardit dóna per aprovada l’acta de la 
sessió del 24 de febrer de 2015. 
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2. Propostes d’actuacions pel Pressupost  2015  
 
La Sra. Olga Sánchez diu que es va enviar un mail per recordar als membres del consell que podien 
enviar propostes. N’han arribat unes quantes que consten en la taula següent, conjuntament amb les 
tractades en la darrera sessió, i que són les que a continuació es detallen: 
 

ACTUACIONS PENDENTS DEL 2014 IMPORT 

Millora de la zona peatonal del Congost : Ja s’ha realitzat 2.715 

Rètol “Centre Cívic Selves i Carner”: un arbre el tapa, a l’estiu. Queda pendent. 600 

 

Num. ACTUACIONS A DECIDIR PEL 2015 IMPORT 

1 2 rebaixos pas de vianants c. Ausiàs March, al costat del Bar Robert: l’actuació que 

s’ha executat ha estat la d’efectuar els dos rebaixos a l’inici del c. Jorbetes, a 

l’espera de la decisió de si executar o no els rebaixos del c del Bruc-Ausiàs March. 

Els Serveis Tècnics ho haurien d’estudiar més i parlar-ne amb els propietaris del 

bar, pel problema amb la terrassa exterior. Queda pendent. 

2.500 

2 C. Tarragona: Retirar un pal de fusta i penjar lluminària en un pal de formigó, 

retirar pal de fusta del mig de la vorera i instal·lar un nou pal de fusta a l’extrem 

interior de la vorera   

1.890 

3 Marquesina parada bus AV Tudela: malles anticoloms. 1.000 

4 Pont al Suanya: clots (la gent hi cau).Es va arreglar del Xup fins a l’encreuament 

però queda una porció molt petita pendent d’arreglar. Millora del paviment i de la 

cruïlla. 

15.000 

5 Davant l’establiment del Reto, pujant de la Joviat, hi ha una cantonada, al c Folch i 

Torres, on no s’hi hauria de poder aparcar, ja que si s’hi aparca un de gran, també 

has de treure mig cotxe en fora, per veure qui puja: posar dos pilones a la illeta 

existent, a fi que no hi aparquin i millori la visibilitat. Resposta del tecnic: 

instal.lació de dues fites H75 a la illeta existent al final del c Folch i Torres 

200 

6 Pas de vianants del c Saclosa prop la Pl. de Catalunya es van desplaçar contenidors 

i pintar una línia blanca, per millorar la visibilitat, però que s’hi aparquen cotxes 

igualment: instal·lar pilones de plàstic a la illeta que es va pintar al costat oposat, 

que és on han detectat que aparquen els vehicles tapant visibilitat. Tècnic: 

instal·lació de dues fites H75 a la illeta davant el pas de vianants Saclosa-Pl 

Catalunya 

200 

7 Cartellera cilíndrica per tothom, al Xup 3.000 

8 Element reductor de velocitat a la recta abans d’arribar a l’església del 

Xup.Tècnic: instal·lació de reductor de velocitat al vial d’accés al xup, abans 

d’arribar a l’església 

2.200 

9 Rebaixar un pas cap a l’església del Xup.  1.000 

10 Papereres al Xup 150 

11 Rebaix de 2 voreres al pas de vianants cap el Cementiri, per evitar cops als 

vehicles funeraris: queda un rebaix pendent que hi ha al carrer abans d’arribar al 

Pavelló. Es va fer el de l’entrada del Cementiri 

3.600 
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12 Rebaixes de voreres al c Folch i Torres cap a la Fontal.  12.015 

13 Restaurar dibuixos mural de Plaça de Catalunya. Regidor Bacardit: Des de 

Districte no es pot pagar la mà d’obra, però sí la pintura. En Víctor Feliu demana 

que els forats del formigó els tapi la Brigada Municipal. 

500 

14 Arreglar el parc de la Florinda. Tècnic: instal·lació de més elements de joc 7.000 

15 Terra lliscant a la Pl. Catalunya i al passadís de ciment darrera guarderia, quan 

plou. 
 

16 Instal·lar barana al final del Camí Gravera (solar on hi havia edificació)   6.500 

17 Millora seguretat vianants c Pirineu-Aneto, continuïtat vorera pas de vianants, 

muret contenir terres, enretirar contenidors. 
3.500 

19 Millorar paviment de rasa sortida Pl. 8 de Març amb c del Cós.  Fa quatre dies que 

van arreglar el de l’entrada. 
1.500 

20 Millorar visibilitat dels passos de vianants al c Alcalde Armengou  2.000 

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

22 Millora itinerari vianants circuit per corredors al Passeig del Riu  

24 1r Pas de vianants del C Bailèn, al girar c Gral Prim i gir c Tarragona perillós (els 

vehicles no veuen els vianants). Proposta de traslladar-lo una mica més avall i 

instal·lar un obstacle per reduir velocitat   

 

26 Arbre molt gran al Pont de la Carretera del Xup (la carretera és de la Generalitat): 

si es va amb un cotxet s’ha de sortir a la carretera. El Sr. Bacardit diu que si ho 

paguem, la Generalitat dirà que endavant. 

 

27 Arbres que tapen la visibilitat a la parada de la Joviat i la gent cau al forat, quan 

surt del bus.  
 

28 Il·luminació de l’escultura Josep Vila Closes, a la PL. de Catalunya instal.lant 3 o 

4 punts de llums a l’entorn, arran del terra,  
 

 
 
2. Elecció de les propostes d’actuacions pel Pressu post 2015  
 
El regidor Bacardit demana que cada un dels membres de districte assistents voti 5 actuacions per 
ordre de preferència i que les més votades a cada barri es portaran a terme fins a esgotar els 30.000 
EUR de pressupost que tenim pel 2015. 
 
Tenint en compte que la convocatòria del Consell anunciava el present punt i que entre els assistents 
hi ha representació de tres dels barris que integren el Districte, es proposa distribuir, a parts iguals, el 
pressupost total de 30.000 €, és a dir 10.000 € per a cadascun d’aquests barris (Valldaura, Saldes-
Plaça de Catalunya i el Xup). Aquesta proposta és acceptada per assentiment de tots els presents.  
 
S’acorda, també, que en l’elecció es prioritzarà la posició resultant de cadascuna de les propostes 
elegides per cada barri, de forma que probablement podran encabir-se 3 ó 4 en funció del pressupost 
final de cada actuació però que, en cap cas, podran superar els 10.000 € assignats. 
 
Realitzades les votacions, el regidor detalla el resultat següent: 
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RESULTAT VOTACIÓ PROPOSTES ACTUACIÓ 2015 -DISTRICTE DE PONENT- 

PUNTUACIÓ VEÏNS  PLAÇA CATALUNYA 

PROPOSTA 
NÚM. 

POSICIÓ 
RESULTANT  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA SUMA puntuació 

5 participants 

2 1C Tarragona: retirar un pal de fusta del mig de la vorera 22 

3 2 Instal·lar malles anticoloms a la parada del bus de l’AV. Tudela 17 

6 3 Instal·lar pilones de plàstic a la illeta c Saclosa-Pl. de Catalunya 16 

15 4Reparar terra lliscant a la PL. Catalunya i al passadís darrera guarderia 8 

24 5Pas de vianants C Bailèn, traslladar-lo i instal·lar reductor velocitat 7 

20 6Millorar visibilitat passos vianants C Alcalde Armengou 5 

28 7  Il·luminació escultura Josep Vila Closes, Pl de Catalunya 1 

PUNTUACIÓ VEÏNS  VALLDAURA 

PROPOSTA 
NÚM. 

POSICIÓ 
RESULTANT  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA SUMA puntuació  3 

participants 

19 1
Millorar paviment de rasa sortida Pl. 8 de Març amb c del Cós 

11 

1 2
2 rebaixos pas de vianants c. Ausiàs March, costat del Bar Robert 

10 

14 3
Arreglar el parc de la Florinda,  instal·lar més elements de joc  

9 

5 4
 Instal·lar dues fites H75 a la illeta al final del c Folch i Torres 

6 

11 5
Rebaixos de 2 voreres del pas de vianants cap el Cementiri  

4 

21 6
Pavimentar el camí on hi ha la creu de terme, davant Guàrdia Civil   

2 

27 7
Arbres que tapen la visibilitat a la parada de la Joviat  

2 

12 8
Rebaixos de voreres al c Folch i Torres, cap a la Fontal. 

1 

PUNTUACIÓ VEÏNS EL XUP 

PROPOSTA 
NÚM. 

POSICIÓ 
RESULTANT DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA SUMA puntuació 3 

participants 

7 1
Cartellera cilíndrica, al Xup 

15 

8 2
Element reductor de velocitat, abans d’arribar a l’Església del Xup 

12 

9 3
Rebaixar un pas de vianants cap a l’església del Xup 

9 

10 4
Papereres al Xup 

6 

26 5
Treure arbre al Pont de la Carretera del Xup 

3 

4 6
Millorar paviment del Pont al Suanya: els veïns proposen destinar-hi l’import 
sobrant de les actuacions (fins als 10.000 €)  
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3. Torn obert de paraules 
 
El Sr. Faustí Fíguls diu que les pilones de plàstic que hi ha davant el Pavelló del Congost estan 
destrossades. El regidor Bacardit contesta que potser se n’hi haurien de posar de ferro, en tot cas 
s’acorda que ja es valorarà a nivell tècnic. 
 
La Sra.Carme Balet diu que a continuació de la Fàbrica dels Panyos, darrera l’Avecrem, van tallar de 
soca-rel unes 10 pollancres i demana que es plantin nous arbres de ribera que no produeixin 
al·lèrgies. El Sr. Faustí Fíguls diu que els de l’Ajuntament van dir que estaven podrits i que no en 
posarien més, que sobraven arbres. Que n’havien d’haver tret més però que els que hi van deixar 
estan bé. El regidor Bacardit contesta que amb les ventades es van trencar arbres al c Sant Joan 
d’En Coll que perillaven de caure i, al mateix temps, es va fer neteja de pollancres malmeses. La Sra. 
Carme Balet insisteix en demanar que se’n plantin d’altres, d’arbres. S’acorda que es traslladarà la 
pregunta a Medi Ambient i que, quan tinguem la resposta, se li farà saber, a la Sra. Balet. 
 
El Sr. Víctor Feliu demana si les actuacions proposades es portaran a terme quan hi hagi el nou 
consistori i el Sr. Bacardit contesta que sí que es realitzaran, que ara ja es donaran instruccions als 
tècnics. 
 
I quan són les 20,10h i no tenint més temes a tractar, el regidor Ramon Bacardit s’acomiada donant 
les gràcies a tothom per la seva col·laboració durant aquests quatre anys de legislatura en la què ha 
estat regidor, i tanca la sessió. 


