ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE PONENT
Lloc de celebració: Centre Cívic Selves i Carner
Data 09/12/2019
Núm. :2/2019

Hora d’inici: 19,05 h
Hora d’acabament: 20,25 h

Ordre del dia:
1.Presentació de la nova regidora i el nou president de Districte
2.Tria de les actuacions corresponents al 2019
3.Renovació dels membres del plenari
4.Torn obert de paraules
Assistents:

Rosa M. Ortega Juncosa, regidora presidenta de la Mesa
Jamaa Mbarki El Bachir, regidor de Districte.
Claudina Relat Goberna, en representació de JXM
Roser Alegre Fontanet, en representació de Fem Manresa
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AVV Saldes-Pl. Catalunya
Faustí Fíguls Llurda, en representació de l’AVV de Valldaura
Manuel Guerrero Herrera, en representació de l’AVV Mion-Puigberenguer-Poal
M. Teresa Martínez Sala, en representació de l’AVV de Torre Sta. Caterina
M. Dolors Zamora Carmona, en representació de Br Vista Alegre
Jaume Torras Casas, en representació de El Suanya
Jordi Lladó Richter, en representació de BR Bellavista
Agnès Farreras Barceló, en representació del Raval de les Farreras
Antoni Sala Ferrer, en representació de la UBIC-Manresa Comercial
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi
Cèlia Capell Castellà, en nom propi
Maria Cunill Gil, en nom propi
Rosalia Muñoz Segura, en nom propi
Montserrat Gibert Antich, tècnica de Participació i Acció Comunitària
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament que exerceix funcions de secretària del
Consell.
1. Presentació de la nova regidora i el nou president de Districte
La Sra. Rosa M. Ortega, regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, es presenta com a nova
presidenta de la Mesa i el Sr. Jamaa Mbarki, regidor de Nova Ciutadania, Cooperació i Habitatge,
com a nou regidor de Districte, i donen la benvinguda als assistents al plenari. Tot seguit es dona pas
a l’ordre del dia fixat per aquesta reunió.
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2.Tria de les actuacions a executar el 2019
La Sra. Montserrat Gibert diu que pertoca triar les actuacions d’aquest any i, a continuació, el regidor
Jamaa Mbarki detalla les actuacions proposades en la darrera sessió del plenari:

ACTUACIÓ
Torre Sta. Caterina de la Granja Vica a Cal
Taleca hi ha 600m de carretera sense
il·luminació

COST
PROPOSTA
3.027,14€

Parc de salut per a gent gran al Xup

20.000,00€

Teulada sobre l’escenari de la Pl. de la
Democràcia

40.000,00€

Reductor de velocitat al Suanya per revisar

45.000,00€

Segona fase parc infantil Bellavista

12.500,00€

Reductor de velocitat al c. Saclosa
TOTAL

S’havia il·luminat una part però que falta
il·luminar una zona.

S’avisa que sobrepassa el pressupost del
districte.

2.000,00€

Asfalt del camí entre Torre Sta. Caterina i
barriada Taleca

Netejar les pintades de grafits del Parc Vila
Closes i pintar el mural
Camí de la Gravera, baixant c. Saragossa prop
d’una casa sola, hi falta llum

Observacions

8.000,00€
-

-

La neteja està inclosa en el contracte de
neteja de l’Ajuntament
Els tècnics no saben quina casa és però diuen
que al c Saragossa ja s’hi va col·locar un llum.
Els tècnics diuen que ja s’han fet actuacions
en aquesta zona: ampliar passos de vianants.
Que no es veu necessari.

122.527,14€

En relació amb:
El Tossal dels Cigalons: El Sr. Ramon Caballol diu que en el llistat de les actuacions que consta a
la darrera acta hi deia que quedaven pendents 10.000 EUR en relació amb l’actuació al Tossal dels
Cigalons, per arranjar una zona amb jardineres i bancs. Que la part de dalt està feta però que falta la
part de baix. La Sra. Montserrat Gibert diu que el cost total era de 20.000 EUR però que no consta
que s’hi hagi de destinar 10.000 EUR el 2019, però que es pot triar, si el plenari ho decideix.
Parc de la Bellavista: La Sra. Montserrat Gibert diu que s’hi van destinar 8.000 EUR i que avui
s’hauria de tancar aquesta actuació destinant els 12.500 EUR que hi manquen per a finalitzar-la.
Reductor de velocitat del c. Saclosa: el Sr. Ramon Caballol demana que es col·loqui per a millorar
la zona i diu que al c de la Pau n’hi ha 4. El regidor Jamaa Mbarki, que ho ha vist, dubta que sigui
necessari, ja que es desaconsella des del punt de vista tècnic.
Asfaltar un tros de camí entre Torre Santa Caterina i Br. del Taleca: La Sra. Agnès Farreras diu
que el pla de camins del consistori detalla que no es poden asfaltar. La Sra. Montserrat Gibert respon
que els tècnics volen dir que s’hi col·loca terra compacta, que no s’asfalta amb asfalt. El regidor
Jamaa Mbarki diu que demanarem als tècnics de quin tipus d’asfaltat es tracta.
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La Sra. Agnès Farreras es queixa de que hi ha molts camins abandonats que no s’hi fa cap actuació i
que, quan plou, es converteixen en rieres. Voldria saber quins criteris es segueixen, a l’hora
d’arreglar els camins, i quins materials són aptes i quins no. També voldria saber per quin motiu
alguns s’arreglen i en altres no s’hi fa cap actuació.
La Sra. Montserrat Gibert proposa que en la propera sessió vingui un tècnic de camins i un de llums
que ho puguin explicar. El regidor Jamaa Mbarki respon que es demanarà.
La Sra. Montserrat Gibert demana que es decideixi quines actuacions s’han de realitzar. Diu que les
actuacions que sobrepassen els 20.000 EUR són complicades de portar a terme perquè es van
hipotecant propostes a posteriori. També desaconsella dividir actuacions en diferents exercicis
perquè són difícils de gestionar. Les grans actuacions tampoc es poden fer via Districte. Per aquest
exercici creu que el Parc de Bellavista sí que s’hauria d’acabar i proposa treure de la llista les
actuacions que sobrepassen aquesta quantitat.
La Sra. Cèlia Capell diu que en la darrera acta no hi consta que es va dir que en aquest plenari de
final d’any es podrien sol·licitar més actuacions.
La Sra. Farreras explica que hi ha un camí rural situat al Camí Vell de Rajadell, sota el camí de la
casa de les Farreras, que és públic, mesura 3 m d’ample i que a una banda hi ha una paret i a l’altra
banda una rasa. Que fa temps van demanar al pressupost participatiu que la rasa es canalitzés i
formigonés, a fi que els tractors hi puguin passar en condicions. Que un senyor que hi passava amb
un tractor va estar a punt de caure-hi. La Sra. Cèlia Capell diu que només s’hi han de formigonar uns
40 m del camí i té un pressupost per arranjar aquesta rasa, (realitzat per un tècnic de l’Ajuntament),
que es va presentar al pressupost participatiu i que només costaria uns 8.000 EUR. Les Senyores
Farreras i Capell proposen canalitzar la rasa, a part d’arranjar els camins. La Sra. Gibert diu que no
sabem amb certesa que costi aquest preu i proposa que es tingui en compte que pot costar uns
12.000 EUR, però que falta que el Districte ho aprovi.
La Sra. M. Teresa Martínez diu que manca un pas de vianants per travessar la carretera, cap a la
parada de bus de Torre Santa Caterina. Que hi ha un canvi de rasant perillós. Se li respon que la
carretera és de la Diputació. La Sra. Agnès Farreras diu que allà hi faria falta un semàfor. La Sra.
Montserrat Gibert respon que un semàfor val molt més que 16.000 EUR.
El Sr. Manuel Guerrero demana que si s’ha de treure del llistat la construcció d’una teulada a la Pl.
Democràcia pel cost elevat que suposa, es tingui en compte l’actuació d’il·luminació del camí del
ramal de la Sèquia, del c. Saragossa al c. Balsareny, prop del camí de la Gravera. Que ja hi ha dos
pals de llum però sense llums i, quan es fa fosc, s’hi ha de passar amb llanternes. Que del camí del
ramal de la Sèquia cap al Camí de la Gravera només hi ha una sola casa amb il·luminació. Presenta
un plànol assenyalant els punts dels pals de llum.
La regidora Rosa M. Ortega proposa que es triïn les actuacions d’imports inferiors, acabar el Parc
Bellavista i deixar fora les actuacions que costen més de 20.000 EUR. La Sra. Montserrat Gibert diu
que en altres districtes es vota a mà alçada i es talla quan s’arriba a 30.000 EUR. La regidora Rosa
Ortega diu que si tenim en compte que 12.500 EUR són per acabar el Parc Bellavista, queden 17.500
EUR per acabar d’arribar als 30.000. El Sr. Ramon Caballol està d’acord en sumar els imports
inferiors. La Sra. Gibert diu que no sabem quan costaria el punt de llum prop el ramal de la Sèquia
perquè no està pressupostat i també proposa que es triïn les actuacions pressupostades de menys
import. Com que ningú hi diu res en contra, s’acorda tirar endavant les següents actuacions:
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ACTUACIÓ
Segona fase parc infantil Bellavista

COST
PROPOSTA
12.500,00€

Observacions
Quedarà finalitzat

Col·locar un pal de llum a Granja Vica a Cal
Taleca
Arranjar clots del reductor de velocitat al
Suanya

3.027,14€

Hi ha 600 m de carretera sense il·luminació

2.000,00€

Doble sotrac molt pronunciat i els vehicles
hi toquen

Canalitzar i tapar la rasa del camí Vell de
Rajadell, sota les Farreras
Col·locar llum en ramal de la Sèquia entre el
c Balsareny i c Saragossa
TOTAL

8.000€
4.472,86

Perill que els tractors hi caiguin
Es farà si queden diners de les anteriors
actuacions

30.000€

3. Renovació dels membres del plenari del Consell
La Sra. Montserrat Gibert explica que, amb el nou govern de la ciutat, tenim nous regidors de
districte. Que de maig fins ara s’han renovat els càrrecs polítics i que el reglament de Participació
Ciutadana diu que durant el primer trimestre següent, o sigui, el 2020, s’han de renovar també els
membres dels plenaris dels consells. Per la qual cosa, qui vulgui formar part del Consell de Districte
ha d’emplenar, de bell nou, la sol·licitud corresponent. Entrega els impresos de sol·licituds, els quals
també s’enviaran per correu electrònic a les persones que no han pogut venir avui.

4.Torn obert de paraules
El Sr. Víctor Feliu demana que s’enviï l’acta aviat.També es torna a queixar en relació als vehicles
mal aparcats als passos de vianants de la cruïlla del C Bailèn/Numància, pel fet que tapen la visibilitat
i que algun dia hi haurà un accident. Que se li va enviar un informe de les actuacions policials a la
zona, però que ell va demanar l’informe d’aquell indret en concret i encara l’està esperant. També ara
s’hi afegeix el problema que els vehicles aparquen damunt les voreres que han eixamplat al c Lepant
i Lleida. Ensenya fotos dels dos llocs. Insisteix en demanar quines intervencions s’han realitzat en
aquell punt en concret. Demana que s’hi posin multes. El regidor Jamaa Mbarki diu que no hi pot
haver un guàrdia permanentment allà i proposa que s’hi pintin aparcaments per a motos, a fi que hi
hagi més visibilitat a les cantonades.
La Sra. Maria Cunill diu que al c Numància/Lepant, prop del supermercat Llobet, al costat de dos
guals i un pas de vianants, tiren al terra unes pilones que hi ha.
El Sr. Faustí Fíguls es queixa que en la darrera acta hi diu que el regidor Marc Aloy trucarà a
l’Associació de Veïns de Valldaura per explicar el projecte d’arranjament del c. del Cós i que no li
consta que l’hagi trucat. Insisteix en demanar un rebaix, a fi que es pugui accedir millor, amb cadira
de rodes, a la residència de Valldaura. La Sra. Montserrat Gibert respon que a vegades es realitzen
petites actuacions que tenen un cost i que, a l’hora de realitzar un projecte més gran, fan “nosa”. El
regidor Jamaa Mbarki diu que en pren nota i que ho demanarà al regidor Marc Aloy.

4

La Sra. M. Teresa Martinez diu que a la Catalana, on hi ha la parada de bus, passant el pont fumat,
en direcció al Xup, hi ha un problema de visibilitat pels conductors que surten de Vista Alegre. Que
per millorar-la van demanar que s’hi col·loqués una pilona. Que allà van enderrocar una casa i ara hi
ha quedat un descampat ple d’herbes, on hi aparquen vehicles per tota la vorera, que són de
persones que van a la RENFE. Aquests vehicles aparcats impedeixen la visió als conductors que
volen sortir cap a la carretera. La Sra. Agnès Farreras diu que el descampat es podria habilitar com a
aparcament.
La Sra. Agnès Farreras es queixa que al costat del Cassinet hi ha uns contenidors i un abocador
il·legal. La Sra. Cèlia Capell diu que en comptes col·locar les escombraries al contenidor les deixen al
terra. És un tema que ja es va comentar a la darrera sessió. La Sra. M. Teresa Martínez i la Sra. M.
Dolors Zamora diuen que avisen a l’Ajuntament, que ho netegen, i al cap de poc ja hi tornen a deixar
escombraries. Proposen que s’hi posi una càmera i que es sancioni. La Sra. Farreras proposa que
s’hi col·loqui un contenidor més gran. La regidora Rosa M. Ortega diu que tot això és una qüestió de
manca de civisme.
I quan són les 20,25h i no tenint més temes a tractar, la regidora Rosa M. Ortega i el regidor Jamaa
Mbarki donen les gràcies a tothom i es tanca la sessió.
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