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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: 8 d’abril de 2013    Hora d’acabament: 19,50 h 
Num. :2/13 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Renovació de la comissió de seguiment i incorporació de membres del consell. 
3. Pressupost 2013 
4. Torn obert de paraules. 
 
 
 
Assistents: 
 
Olga Sánchez Ruiz, regidora de Districte. 
Ramon Bacardit Reguant, president de la Mesa. 
Salvador Rossell Aranda, membre de la Mesa. 
Anna Sáez Rubió de l’AV Torre de Santa Caterina 
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’Associació de Veïns Saldes-Plaça 
Catalunya. 
Ferran Camps Cama, en representació de l’Associació de Veïns  del Xup.  
Rosalia Muñoz Segura, en representació de l’AMPA Sant Ignasi. 
José Miguel Cuesta Gómez, en representació de la CUP. 
Carme Balet, en representació de PXC. 
Antoni Sala Ferrer, en representació de l’UBIC 
Víctor Feliu, en nom propi. 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 
El president del Districte i regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, Sr. Ramon 
Bacardit i la regidora de Districte, Olga Sánchez Ruiz, donen 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 
 
El Sr. Ramon Bacardit demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la 
reunió del dia 28 de gener de 2013, la qual ja es va remetre prèviament als membres del 
Consell i, com que no se’n presenta cap, es dóna per aprovada l’acta esmentada i es signa 
en prova de la seva conformitat, pel president del Consell. 
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2. Renovació de la comissió de seguiment i incorpor ació de membres del 
consell 
 
El Sr. Bacardit diu que s’ha de tractar el tema dels membres de la comissió de seguiment i la 
incorporació de nous membres al consell. 
 
La Sra. Sánchez diu que si no hi ha cap opinió contrària, es proposa ratificar els tres 
membres de la Comissió de Seguiment. 
 
El Sr. Cuesta demana quin mínim quorum hi ha d’haver per renovar l’esmentada comissió i 
que se li enviï la normativa on ho diu. 
 

El Sr. Bacardit diu que si no es diu el contrari, es dona per ratificada la Comissió de 
Seguiment. 
 

 
 
3. Pressupost  2013 
 

 
El Sr. Bacardit diu que avui es parlarà de les propostes presentades en reunions vàries amb 
associacions de veïns i comissions de seguiment i que quan tinguem les valoracions fetes, 
en la propera sessió, que tindrà lloc el mes de juny, escollirem quines s’aprovaran pel 
pressupost d’enguany. 
 
La Sra. Sánchez diu que tenim 25.000 EUR de pressupost i afegeix que, en relació a les 
actuacions previstes en anteriors sessions del plenari, s’han de comentar les següents: 
 
-En el talús de Comtessa Ermessenda hi falta la hidrosembra però quedarà instal·lada a final 
de mes. 
 
-Han arribat les papereres del Congost i en 15 dies hauran d’estar col·locades. 
 
-En relació al rètol informatiu del barri del Xup, s’ha de dir que faltava resoldre un tema de 
colors, però que aviat estarà instal·lat. 
 

-Hem de fer constar que les cabines de WC del Congost no s’han utilitzat gaire. 
 
-S’haurà de prioritzar la semaforització i els rebaixos entre les cruïlles de Ctra. de Cardona-
Dos de Maig i la de Ctra. de Cardona–Bruc, ja que la primera és més propera a escoles i la 
segona a un casal d’avis. Els imports dels 2 pressupostos són similars. 
 
-Hem d’incloure la rebaixa de la vorera dels passos de vianants d’accés al barri del Xup, ja 
que està pendent. 
 
-S’instal·laran coixins berlinesos, en comptes de bandes reductores, als ressalts del C Dos 
de Maig. 
 
-S’han de col·locar dos rètols informatius sobre civisme, en els que hi digui que es prohibeix 
jugar a pilota, anar amb bicicleta i en monopatins, en un indret de la Pl. de Catalunya i al 
Parc Vila-Closes. 
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El Sr. Bacardit diu que s’ha d’obrir el Passatge Padró, que el cost supera els 28.000 EUR, i 
que si el Districte volgués fer una aportació econòmica, es desencallaria. Afegeix que 
l’arranjament de la vorera del Pont de Sant Francesc, s’ha de valorar. 
 
En relació a la col·locació de bancs al c. de Martí i Pol, el Sr. Bacardit diu que depenent dels 
diners que hi hagi se’n posaran més o menys. El Sr. Ramon Caballol diu que ja n’hi ha 
alguns, de bancs. 
 
En relació a la instal·lació de cartelleres al Barri Saldes-Pl. de Catalunya, el Sr. Ramon 
Bacardit diu que es va demanar, al plenari, per evitar que es pengés publicitat on no toca i 
afegeix que si són cilindres, (que són com una paret), es poden incloure. Si ha de ser una 
cartellera amb vidre s’ha de veure qui porta el manteniment, o sigui, qui té la clau, qui penja 
la publicitat...etc. És complicat. El Sr. Ramon Caballol diu que es va demanar una cartellera 
per posar propaganda d’entitats. El Sr. Miguel A. Cuesta diu que en el cilindre s’ha de veure 
que ha de ser publicitat d’entitats, no per empreses. El Sr. Bacardit contesta que això és 
difícil de controlar. La Sra. Anna Sáez demana si es podrien posar els cartells a les 
cartelleres de les parades d’autobús. El Sr. Bacardit li contesta que les marquesines les 
porten les empreses que tenen la concessió i que si es volgués s’hauria de modificar la 
concessió. El Sr. Ferran Camps també diu que aquest espai és per la concessionària del 
servei d’autobusos. 
 
La Sra. Sánchez diu que en l’arranjament del Parc Vila-Closes l’aportació del Districte podria 
ser de 5.000 EUR,  si és que s’aprova pel consell. En relació a les dues cruïlles de la Ctra. 
de Cardona es podrien proposar arguments per decantar-nos per l’una o per l’altra. 
 
El Sr. Bacardit demana que es realitzin propostes. 
 
El Sr. Víctor Feliu detalla els següents punts: 
 
-A les obres de l’asfaltat del c/. Numància-Solsona, s’hi hauria de fer un seguiment, ja que hi 
han deixat forats davant els locals comercials situats entre els números 39 i 41, i,  en canvi, 
al costat, hi ha llocs asfaltats. 
 
-La part final de l’Av. de Tudela, a la cruïlla amb el c/. Solsona, és molt transitada i no s’hi ha 
fet res. Està feta un desastre, està tot trinxat i hi ha una tapa de clavegueram enfonsada i 
torta. És urgent que s’arregli. Hi ha llocs on l’asfaltat és correcte i d’altres en els que hi han 
deixat “xapuces”. 
 
-Al final del c/. Martí i Pol hi ha una parada d’autobús on no hi ha cap marquesina ni res per 
aixoplugar-se i que, a vegades, hi ha gent gran que s’espera per agafar el bus cap el 
Cementiri o al Congost. 
 
-Al c/. del Bruc, de la Ctra. de Cardona fins a la Pl. Mil·lenari, els passos de vianants estan 
rebaixats, però al c/. Ausiàs March, al costat del bar Robert, el pas no està rebaixat, fa un 
pam i que hi passa molta gent per anar a les funeràries, cotxets... 
 
La Sra. Anna Sáez diu que en alguns camins de baix dels Corrons s’hi va portar material per 
arreglar-los, però que en altres no.  
 
El Sr. Bacardit contesta que l’Agnès Farreras ja ho va demanar l’any passat, que  
l’Ajuntament hi va aportar material i que els veïns se l’havien de repartir.  
 
El Sr. Ferran Camps diu que en alguna zona s’ho van anar arreglant els veïns.  
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La Sra. Anna Sáez  demana que quan es portin materials per arranjar els camins, que s’avisi 
a l’AV de la Torre Sta. Caterina, que és millor que es canalitzi a través de la mateixa 
associació de veïns, per evitar reclamacions. Afegeix que hi ha una part, en el barri del 
Taleca (Torre de Santa Caterina) que està molt malament, que no s’hi ha tirat mai tutú. Que 
els veïns ja en comprem de material, però en fa falta més. 
 
El Sr. Ramon Bacardit diu que tenim més propostes que diners i que, en la propera sessió, 
que es realitzarà el mes de juny, vindran amb les propostes valorades i llavors decidirem. 
 
 
 
4. Torn obert de paraules 
 
 
El Sr. Víctor Feliu es queixa de que, en l’acta de la sessió del 19 de març de 2012, va 
demanar més diners pel Districte de Ponent, tenint en compte la gran superfície del barri, i 
que el pressupost s’ha rebaixat de 30.000 a 25.000 EUR. També va demanar que les 
decisions del Consell fossin vinculants i resulta no s’ha recollit cap de les seves propostes. 
Demana que consti la seva disconformitat, en l’acta.  
 
El Sr. Ramon Bacardit contesta que no veu la necessitat de que els acords dels districtes 
siguin vinculants, creu que la Participació Ciutadana funciona bé i que les decisions del 
consell, de moment, es van complint. 
 
El Sr. Víctor Feliu diu que, segons consta en la normativa de Participació Ciutadana, els 
acords s’han de prendre per majoria simple, que el reglament també parla de la manca 
d’assistència, però que no diu res del quorum que hi ha d’haver en les votacions. Afegeix 
que, de tot el llistat de projectes, la meitat quedaran pendents de realitzar, per la poca 
assignació de diners al Districte. 
 
El Sr. Bacardit diu que la situació econòmica dels ens locals és la que és i no es veu que hi 
hagi d’haver una millora, de cara l’any que ve. 
 
El Sr. José Miguel Cuesta comenta que el pressupost limitat per la Participació Ciutadana és 
una qüestió de voluntat política. Si és limitat, la participació ciutadana és a mitges. 
 
El Sr. Bacardit diu que no es restringeix la participació i que si algú vol aprofundir en un 
tema, que ho demani, per l’ordre del dia. 
 
El Sr. José Miguel Cuesta també demana que les decisions siguin vinculants, que hi hagi un 
compromís.  
 
El Sr. Bacardit contesta que on es prenen les decisions és el Ple de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Víctor Feliu afegeix que si es modifica el reglament de Participació Ciutadana, s’ha de 
fer amb perspectiva de futur i des del punt de vista d’aprofundiment democràtic. 
 
La Sra. Sánchez diu que estem parlant de pressupost, que hi assisteix poca gent al plenari, i 
que no es pot definir si l’òrgan de la comissió és adequat o no per decidir. 
 
El Sr. Bacardit diu que el reglament ha de tenir continuïtat, que no es pot canviar cada dos 
per tres quan canviï la política. 
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El Sr. Cuesta diu que si el consell fos vinculant, hi hauria més participació. 
 
El Sr. Bacardit contesta que no pot ser vinculant perquè les normes diuen que és el Ple qui 
decideix. 
 
El Sr. Salvador Rossell diu que s’ha d’invertir on convingui més, en les coses més 
necessàries. 
 
El Sr. Ferran Camps diu que hauríem de ser més realistes i no discutir per coses vanes ni 
venir al consell a fer política. 
 
Els Srs. Víctor Feliu i Cuesta demanen que les convocatòries de les sessions es realitzin 
amb més dies d’antelació. 
 
La Sra. Sánchez diu que la propera sessió es celebrarà al juny i, quan són les 19,10h i no 
tenint més temes a tractar, el Sr. Bacardit tanca la sessió. 


