ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE PONENT
NÚM. 1/2021

Dia: 30 de juny de 2021
Lloc: La Nostra Llar (AVV Valldaura).
Hora d’inici: 19,05 h
Hora d’acabament: 20,35 h
Ordre del dia:
1) Aprovació de l’acta anterior.
2) Revisió de les actuacions realitzades al Districte
3) Pla Director de Participació.
4) Noves propostes d’actuacions al Districte: Plataforma 'Decidim Manresa'
5) Precs i preguntes

Persones assistents:
Rosa M. Ortega Juncosa, regidora presidenta de la Mesa, regidora d’Infància, Joventut i
Persones Grans.
Jamaa Mbarki El Bachir, regidor de Districte, regidor de Nova Ciutadania, Cooperació i
Habitatge.
Claudina Relat Goberna, en representació de JXM, Regidora delegada de Centre Històric.
Montserrat Clotet Massana, regidora de Regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert.
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AVV Saldes-Pl. Catalunya
Josefina Portell Piera, presidenta de l’AVV Valldaura
Faustí Fíguls Llurda, en representació de l’AVV de Valldaura
Manuel Guerrero Herrera, en representació de l’AVV Mion-Puigberenguer-Poal
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi
Cèlia Capell Castellà, en nom propi
Arantxa Pons Echalecu, tècnica de Participació i Acció Comunitària.
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament que exerceix funcions de secretària del
Consell.
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La Sra. Rosa M. Ortega, regidora presidenta de la Mesa i el Sr. Jamaa Mbarki, regidor de
Districte, donen la benvinguda a les persones assistents al plenari. Tot seguit es dona pas a
l’ordre del dia fixat per aquesta reunió.
La regidora Rosa M. Ortega explica que aquesta reunió d’avui estava oberta a la ciutadania
perquè es volia presentar la proposta de Mobilitat a l’àrea central de la ciutat, però que hem
posposat aquesta presentació pel proper mes de setembre. També hem deixat, a les
cadires, dos flyers diferents: El Decidim Manresa que us explicarem a la reunió d’avui i un
altre sobre la informació del nou canal de Whatsapp de l’Ajuntament. Continuem amb l’ordre
del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
A continuació la regidora Rosa M. Ortega demana a les persones assistents si volen efectuar
alguna esmena a l’acta de la darrera sessió del 10 de desembre de 2020, que es va realitzar
conjuntament amb els quatre districtes i de forma telemàtica, la qual ja es va remetre
prèviament als membres del Consell, en la convocatòria d’aquesta sessió. Com que ningú hi
fa cap esmena, queda aprovada.
2. A continuació el regidor Jamaa Mbarki explica l’estat de les actuacions del Districte:
2.1) Les escollides amb anterioritat, al Districte:
DISTRICTE: PONENT. ANY 2019
Actuació: Granja Vica al Teleca: hi ha 600 m de carretera sense il·luminació
Estat: Actuació no executada
Secció: Enllumenat
Observacions:
S'ha col·locat un punt de llum en una zona de 120 m, sense enllumenat, que està entre dos trams, i
que ja té enllumenat al Camí de la torre Santa Caterina (entre Cal Sáez i la Granja Vica).
Davant de la Granja Vica ja hi ha enllumenat (d’altres intervencions anteriors tipus pal sí pal no).
La regidora Rosa M. Ortega diu que l’actuació que s’indica a l’acta de Consell de Districte de 600
m, entre la Granja Vica i Cal Teleca, no és possible realitzar-la amb la infraestructura actual. La
línia d’enllumenat de la zona no es pot allargar més, ja que no es compliria amb els paràmetres
elèctrics de caiguda de tensió i intensitat de curtcircuit de final de línia reglamentaris. Si es vol
instal·lar enllumenat al camí de la Torre Santa Caterina, a continuació de la Granja Vica o, més
concretament, des de Cal Puig i camí enllà, caldria realitzar un nou estudi i un nou projecte
d’enllumenat públic.
A Cal Teleca es va instal·lar, fa pocs un anys, enllumenat públic nou, amb un quadre elèctric també
nou (es tracta d’una instal·lació petita que permet allargar cap a l’altre costat del quadre, per les
cases que hi ha allà). I també es pot estudiar tot el què pot donar, per allargar per aquest altre
costat.

La tècnica Arantxa Pons diu que ho parlaran amb Torre de Santa Caterina, ja que en la
sessió d’avui no hi assisteix cap representant.
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El regidor Jamaa Mbarki continua detallant les actuacions:
DISTRICTE: PONENT. ANY 2019
Actuació: Hi ha un reductor de velocitat al Suanya amb doble sotrac que caldria revisar, ja
que els cotxes hi toquen i s'està enfonsant
Estat: Actuació executada
Secció: Via pública
La Sra. Cèlia Capell diu que li sembla que aquest reductor no s’ha fet. La tècnica Arantxa
Pons respon que demanarem quin és el què s’ha realitzat.
DISTRICTE: PONENT. ANY 2019
Actuació: Canalitzar la rasa del camí Vell de Rajadell (hi ha perill que hi caiguin tractors)
Estat: Actuació executada
Secció: Projecte urbans
La secretària de Districte diu que, segons es detalla a l’acta de la sessió del dia 9/12/2019,
pertocava canalitzar i tapar la rasa que hi ha en el camí de sota Les Farreras i que el
pressupost era d’uns 8.000 EUR. La Sra. Cèlia Capell diu que li sembla que aquesta rasa no
s’ha tapat i que en el pressupost participatiu ja hi havia una valoració. La Sra. Arantxa Pons
respon que demanarem quina rasa és la que s’ha arranjat.

DISTRICTE: PONENT. ANY 2019
Actuació: Segona fase parc infantil Bellavista
Estat: Actuació executada
Secció: Via pública
Observacions: Hi ha una queixa presentada a la Regidoria de Barris, en relació amb la
primera fase.

DISTRICTE: PONENT. ANY 2019
Actuació: Col·locar llum en el ramal de la Sèquia entre c Balsareny i c Saragossa
Estat: Actuació no realitzada
Secció: Enllumenat
Observacions: El pressupost és del desembre. Si s’aprova aquest pressupost
d’enllumenat públic, s’han de fer prèviament uns treballs de desbrossat d’un canyissar que
hi ha.
La secretària de Districte demana si es volia enllumenar el camí més elevat i pla, o bé el
camí de baix, el Sr. Manuel Guerrero respon que el de sota, i que hi ha un camí que està en
condicions de deixadesa. També diu que el tècnic d’enllumenat s’ho va mirar i va dir que
trigarien mig any a col·locar-lo, i que aquest termini ja ha passat.
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2.2) El regidor Jamaa Mbarki, per coneixement del Districte, detalla les següents actuacions
realitzades per l’Ajuntament, als nostres barris de Ponent, i diu que es tracta d’una quantitat
important:
TOTALS

PENDENT EXECUCIÓ
Actuacions Import
actuacions

Calçades 3
1
Espai
vianants
2
Guals
vianants
Joc
infantil
TOTAL
6

37.408,75
35.610,25

EN EXECUCIÓ
Actuacions Import
actuacions

1

21.120,02

13.632,62

86.651,63

1

21.120,02

EXECUTAT
Actuacions

11
4

Import
actuacions

192.283,54
93.451,50

TOTAL
Actuacions

Import
actuacions

14
6

229.692,29
150.181,78

2

18.338,37

4

31.970,99

1

20.496,92

1

20.496,92

18

324.570,34

25

432.341,99

3. Pla Director de Participació
La Sra. Arantxa Pons es presenta al Districte com a nova tècnica del Programa de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa. Explica que aquest proper setembre es
vol començar a treballar en l’elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana,
conjuntament amb la Diputació. Aquest Pla definirà el model de participació que volem per la
nostra ciutat. Es realitzarà des de l’Ajuntament de Manresa, amb l’assessorament de la
Diputació de Barcelona.
El primer pas per elaborar el Pla serà la realització d’una diagnosi. És a dir, quina és la
nostra situació de partida en relació amb la participació ciutadana, a la nostra ciutat. Es
realitzaran diferents sessions on s’implicarà a les persones que formen part dels Consells
Territorials i els consells sectorials. També es realitzarà un debat intern dins l’Ajuntament de
Manresa.
En relació amb els Consells de Districte es vol plantejar alguns canvis per intentar
incrementar la participació de més veïns i veïnes. A part del debat que pugui sorgir a través
del treball que es realitzarà en el marc del Pla de Participació, també volem obrir el procés
de propostes d’actuacions a cada un dels Consells de Districte i als consells sectorials.
Es tracta de donar eines necessàries per a persones de diferents edats, segons el cicle de
vida i també per col·lectius vulnerables, que no hi participen tant, i recollir les seves opinions.
Hem de veure quins instruments podem utilitzar, i analitzar els punts forts i els febles. Els
debats que es portaran des de Participació de l’Ajuntament, amb el suport d’una consultoria
externa.
S’iniciarà aquest proper setembre amb trobades i debats, en diferents consells de ciutat. De
setembre a desembre es realitzarà la fase d’anàlisi de la situació sobre la Participació
A la propera reunió del Consell de Districte Ponent que es realitzarà el setembre es
presentarà un calendari més acurat de tot el procés.
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El gener de 2022 es vol iniciar la fase de definició de les línies estratègiques, de les fites que
ens marcarem i d’accions que s’hauran de realitzar per aconseguir els objectius. El
document del Pla s’aprovarà el segon semestre de 2022.
4. Precs i preguntes en relació amb la participació:
El Sr. Víctor Feliu demana més poder de decisió que el que tenim ara. Diu que s’han fet
molts estudis i que fins ara s’ha avançat poc en la participació. Que volem que sigui més
efectiva i amb més poder de decisió. Que sovint es fan estudis i nous plans estratègics però
que s’ha avançat molt poc. A més a més demana per quin motiu s’ha de contractar a
persones externes, si ja hi ha prou personal a l’Ajuntament. La Sra. Arantxa Pons respon
que és cert que s’han fet estudis i plans però que abans d’elaborar actuacions s’ha de
realitzar un estudi de situació, com, per exemple, un pla d’infància, de gent gran, de
mobilitat, d’espai públic, etc. Que hi ha molts plans però que, si es vol treballar la
participació, s’ha de parlar amb la ciutadania sobre el model que tenim. El focus no és
només els infants o les persones grans, etc., sinó que és el model de participació. De plans
sectorials se n’han fet molts però de plans de participació no se n’han fet tants. El focus està
en la participació.
El Sr. Víctor Feliu demana de què serveixen aquests estudis. Que el reglament de
participació recull la convocatòria de la consulta ciutadana i quan se sol·licita no s'efectua.
Que la gent hi participa poc perquè no es porten a terme les actuacions. Que no es faciliten
instruments atractius i que els esforços no es veuen compensats perquè l’administració no
respon. Que, com que no es donen respostes, la gent pensa que no cal perdre el temps i
esforç perquè, al final, faran el què voldran. Que, per exemple, el Consell d’Infants es va
dissoldre sense donar explicacions, malgrat la bona participació dels infants, que volien
continuar. La Sra. Arantxa Pons respon que es va donar resposta als pares i als infants,
explicant el motiu de la finalització. En relació amb aquest pla el què s’intenta és trobar
solucions amb bones eines, les quals han de ser diferents segons si les persones
participants són joves (utilitzant els mòbils) o gent gran.
La Sra. Josefina Portell diu que van a moltes reunions i que, al cap de l’any, no veu els
resultats. Que no podem fer un projecte o pla igual per tota Manresa, ja que cada barri té la
seva temàtica i problemàtica pròpia. Per exemple hi ha barris que tenen molts infants i
d’altres que tenen més gent gran. Demana si es comença de zero cada vegada que es fa un
pla. La tècnica Arantxa Pons respon que el nucli no són els infants o la gent gran, etc... sinó
que és la participació global. Que es tenen en compte tots els antecedents i les sessions
realitzades. Que, al final del pla, es revisa i es donen comptes dels resultats.
La regidora Rosa M. Ortega diu que la participació costa, que és complicada i que es
necessita ajuda de persones expertes. Que tenen ganes que la gent hi participi i doni la seva
opinió, per exemple, ja sigui una persona jove de la Balconada, com una persona gran del
centre. Que és un repte que tenim i que aprenem de l’experiència del passat.
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El regidor Jamaa Mbarki diu que aquestes iniciatives són bones i ens donen capacitat per
portar a terme actuacions.
El Sr. Víctor Feliu diu que s’han d’evitar els errors del passat.
Sra. Arantxa Pons respon que per això és necessària la participació dels membres del
Consell, per la seva experiència.
5. Noves propostes d’actuacions al Districte: Plataforma 'Decidim Manresa'
La tècnica Arantxa Pons mostra un imprès informatiu on explica que Decidim Manresa és
una plataforma per canalitzar els processos participatius de la ciutat mitjançant la qual la
ciutadania podrà consultar i participar en aquests processos, realitzar propostes dins els
processos oberts (individualment o amb altres persones), prendre part en debats, prioritzar
projectes a executar, assistir a trobades presencials, proposar iniciatives dins els processos
oberts, fer consultes, etc.
Explica que des de l’Ajuntament de Manresa es van presentar una sèrie d’actuacions
recollides a partir de les reunions realitzades entre associacions de veïns i la Regidoria de
Barris i Acció Comunitària de l’Ajuntament de Manresa.
A part d’aquestes propostes d’actuacions, se’n voldrien recollir d’altres, proposades per
persones i entitats que formen part del Consell de Districte. Un cop es tinguin recollides totes
les actuacions, es farà una valoració de viabilitat i econòmica per part de l’Ajuntament i es
presentarà el conjunt d’actuacions, a la propera reunió del Consell de Districte Ponent que
es realitzarà el proper setembre.
En el marc d’aquesta reunió s’acordarà el conjunt d’actuacions a realitzar, les quals es
penjaran a la plataforma digital de participació ciutadana Decidim Manresa, per convidar la
ciutadania a la seva votació.
Com funciona el Decidim Manresa?: decidim-manresa.diba.cat
Primerament cal registrar-se (només una vegada) com a ciutadà/na o bé com a entitat. S’han
d’emplenar diferents camps i comunicar l’e-mail. S’enviarà un correu electrònic i ja constarà
el registre.
Fases en el procés de participació:
1-Consens d’actuacions en el marc del Consell de Districte.
2-Presentació de propostes d’actuacions a la plataforma digital Decidim Manresa, oberta a
entitats i ciutadania. També es podran enviar propostes d’actuacions per correu electrònic
participació@ajmanresa.cat. S’hauria d’intentar ser el màxim de concret en la definició de
l’actuació. Per a qualsevol dubte o aclariment es podrà contactar amb ella als e-mails:
apons@ajmanresa.cat o participació@ajmanresa.cat, o bé al telèfon 686 10 34 02.
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3-Anàlisi de viabilitat de les propostes, per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
4-Votació per part de la ciutadania empadronada a Manresa, majors de 16 anys. Un cop
finalitzada la fase de votació, el Consell de Districte farà una priorització de les actuacions,
tenint en compte la igualtat territorial. Per exemple, si sóc ciutadà/na de Ponent, podré
prioritzar dues de les actuacions corresponents al meu districte. A fi d’obtenir un equilibri
territorial, les votacions no estaran vinculades al nombre d’habitants. Es triarà la primera
actuació votada de cada barri. Un veí de cada barri podrà saber quina actuació s’ha trobat
prioritària per part dels veïns i podrà defensar i/o opinar sobre una actuació.
5-Presentació de resultats i creació de la comissió de seguiment de les actuacions, en el
marc del Consell de Districte.
Hi ha una nova forma de contactar amb l’Ajuntament que és mitjançant el WhatsApp
que es pot utilitzar per obtenir informació municipal, comunicar incidències, demanar cita
prèvia, per informació sobre emprenedoria i empresa, ocupació, Serveis Socials, Turisme,
etc. Ensenya els flyers informatius que s’han editat.
El Sr. Ramon Caballol demana si la resposta és ràpida. La regidora Montserrat Clotet respon
que depèn del cas, que, per exemple, per denunciar un cotxe mal aparcat no és ràpid. El Sr.
Ramon Caballol demana si, per exemple, aniran ràpids en solucionar el cas d’una pilona
caiguda al terra. La regidora Montserrat Clotet respon que s’obtindrà resposta en dos o tres
dies.

6. Propostes d’actuacions al Districte:
La regidora Rosa M. Ortega presenta una sèrie de propostes que han estat recollides per la
Regidoria de Barris i Acció Comunitària, en les reunions amb els barris. Aquestes actuacions
s’haurien de valorar, en el marc d’aquest Consell, triant quines s’han escollir i quines no,
segons les votacions de priorització de les accions a executar.
Hi haurà un termini per fer arribar (per primer cop) sol·licituds d’actuacions pel correu
electrònic participació@ajmanresa.cat, les quals es penjaran a la plataforma Decidim
Manresa i allà es podran votar.
Per exemple, una ciutadana de Llevant, major de 16 anys, clicarà l’apartat de Llevant i podrà
votar una actuació de Llevant, però, com que treballa a Pl. Catalunya, també li pot interessar
votar una de Ponent. Podrà prioritzar dues actuacions, encara que siguin de districtes
diferents.
-Els membres del Districte podran saber el nombre de vots obtinguts, de cada una de les
diferents actuacions.
-No hi haurà discriminació per barris, ja que les actuacions seran equilibrades territorialment.
No es vincularan al nombre d’habitants.
-Les actuacions sortiran d’aquí.
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-El pressupost continua essent de 30.000 EUR.
A continuació es detallen propostes d’actuacions pel Districte:
Actuació: Al final del carrer Bernat Oller, projecte de fer una zona d'esbarjo per a gossos,
arranjar tot el voltant, millorant l'espai que allà hi ha ( mirador) i reparant la calçada, les
llambordes s'estan enfonsant per tota la passarel·la. Dignificar tot aquell espai més zona
per gossos desfermats
Barri: Plaça Catalunya
Secció: Urbanisme i participació
Pressupost estimat: 325m2x250€=81.250€
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost del districte
La regidora Rosa M. Ortega diu que hem de treure aquesta actuació perquè sobrepassa el
pressupost del Districte.
Actuació: Parc Vila-Closes, dignificació de l'espai, eliminació elements perillosos i disseny
espai per la ciutadania
Barri: Plaça Catalunya
Secció: Urbanisme i participació
Pressupost estimat: >200.000 €
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost del districte.
La regidora Rosa M. Ortega diu que aquesta actuació també l’hem de treure perquè
sobrepassa el pressupost del Districte.
Actuació: Cartells informatius amb la història, llocs d'interès i elements simbòlics de cada
barri
Barri: Suanya, Mion, Plaça Catalunya, Valldaura, Xup, Miralpeix, Sol i Aire, Torre Santa
Caterina, Guia, Bellavista
Secció: Barris i Acció Comunitària, Cultura, Manteniment Via Pública, Comunicació
Pressupost estimat: 10.000 €
La regidora Rosa M. Ortega diu que, per pressupost, aquesta actuació podria ser triada. La
tècnica Arantxa Pons diu que això no vol dir que la tirem endavant, sinó que vol dir que la
podem tenir en compte.
Actuació: Millorar tot el camí que uneix als barris i que té un ús intensiu, atesa l'activitat
actual i necessitats actual d'aquests barris. Tal com està ara provoca inseguretat per
vehicles i persones i no respon a l'ús no només dels veïns i veïnes dels barris si no tampoc
de persones de fora del barri, transport port subministraments etc
Barri: Xup, Suanya, Torre Santa Caterina, Sol i Aire
Secció: Urbanisme i Participació
Pressupost estimat: Es reclamarà pressupost
Observacions: Manca definir àmbit
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Actuació: Rotonda, pas de vianants, semàfor…millorar la seguretat de la carretera entre
XUP i Manresa alçada d'accés a barris de Torre Santa Caterina i Bellavista
Barri: Torre Santa Caterina, Xup, Suanya, Bellavista, Sol i Aire
Secció: Urbanisme i Participació
Pressupost estimat: >15.000€
El regidor Jamaa Mbarki i la Sra. Cèlia Capell diuen que posen en dubte que aquesta
carretera sigui municipal. Pot ser que correspongui a la Diputació o a la Generalitat. El
regidor Jamaa Mbarki diu que, si no és municipal, no hi podem realitzar cap actuació.
El Sr. Ramon Caballol creu que tampoc es podria arranjar amb només 15.000 EUR.
Per aquests motius la regidora Rosa M. Ortega proposa treure-la de la llista d’actuacions
possibles a realitzar.
Actuació: Parc infantil: Millora de seguretat, d'elements per infants, més grans, planificació
de jardineria, de neteja, d'enllumenat, de font, Participació del veïnat en segona fase del
projecte
Barri: Bellavista
Secció: Urbanisme i Participació
Pressupost estimat: segona fase 20.000€ il·luminació espai 12.500€
La tècnica Arantxa Pons diu que s’hauria de parlar d’aquesta actuació amb representants de
Br. Bellavista. Avui no n’ha vingut cap.
Actuació: Arreglar tot el canal del Pont Llarg. Dignificar l'entorn i posar en valor l'espai
Barri: Mion-Puigberenguer
Secció: Urbanisme i Participació
Pressupost estimat: >100.000€
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost del Districte.
Actuació: Substitució de tota la barana de protecció
Barri: Miralpeix
Secció: Manteniment Via Pública
Pressupost estimat: 38.115€ (substitució de tota la barana existent)
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost de districte
Actuació: Retolació dels carrers. No tenen plaques amb els noms
Barri: Bellavista
Secció: Mobilitat
Manca pressupost
Actuació: Millora infraestructures, manteniment i gestió dels horts municipals del Xup
Barri: Xup
Secció: Medi Ambient, participació
Pressupost estimat: ?
El regidor Jamaa Mbarki demana si aquesta actuació és important pels veïns del Xup. La
Sra. Célia Capell respon que sí que és important i que l’accés als horts està en males
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condicions. La tècnica Arantxa Pons diu que s’havia de parlar amb els del Pla Comunitari del
Xup. La regidora Rosa M. Ortega diu que s’ha de demanar quin pressupost tindria.
Actuació: Punt de Llum prop de planxisteria Gabino ( ja es va demanar per districtes
anteriors)
Barri: Sol i Aire
Secció: Xarxes i Participació
Pressupost estimat: ?
Actuació: Enllumenat del camí on el van demanar i no on es va fer ( districte)
Barri: Torre Santa Caterina
Secció: Xarxes i Participació
Pressupost estimat: ?
El Sr. Faustí Fíguls diu que s’hi podrien col·locar leds.
Actuació: Redistribució racional de bancs pel barri ( ubicacions i concentració de molts
bancs en espais concrets) nombre i substitució o manteniment dels mateixos
Barri: Valldaura
Secció: Manteniment Via Pública, participació
Pressupost estimat: 9.500 € (24 unitats banc neobarcino 1800)
El Sr. Faustí Fíguls diu que es va anar a mirar amb el Sr. Josep Gili, regidor de Via Pública, i
la Sra. Núria Masgrau, regidora de Barris. Explica que al C Francesc Moragas, al darrera de
la Fàbrica dels Panyos, on hi ha una casa, s’hi van col·locar 17 bancs, en poc espai, i allà hi
anava gent, a la nit, que feien soroll i els veïns es van queixar. Es va proposar treure’n dotze
i deixar-ne cinc. Els sobrants es col·locarien, repartits, a altres llocs.
La regidora Rosa M. Ortega proposa que aquesta actuació es tingui en compte.
Actuació: Que es valori la urbanització del Sol i Aire, cost econòmic per a veí
Barri: Sol i Aire
Secció: Urbanisme
Pressupost estimat: 5.200m2x300€= 1.560.000€
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost del districte
Actuació: Plataforma única carrer Cos, voreres estretes i en mal estat, perilloses i no
accessible per persones amb mobilitat reduïda o cotxes, perillós per vianants
Barri: Valldaura
Secció: Urbanisme
Pressupost estimat: 565m2x425€= 240.125€
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost del districte
La Sra. Josefina Portell diu que aquest pressupost deu estar equivocat. El Sr. Faustí Fíguls
diu que només van demanar fer un rebaix amb ciment, davant la residència d’ancians. Que
això no és tan car i que és una actuació prioritària, ja demanada amb anterioritat. Que a les
persones que van en cadira de rodes i als usuaris d’ambulàncies els costa molt accedir a la
vorera. La tècnica Arantxa Pons diu que demanaran una nova valoració. La Sra. Josefina
Portell diu que aquesta actuació seria una d’aquestes petites coses que no valen gaires
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diners, que són molt necessàries i que l’Ajuntament hi queda bé, si ho arregla. Que hi ha
persones amb problemes de mobilitat que hi han d’anar vàries vegades al dia. El regidor
Jamaa Mbarki diu que se n’ocuparà.

7. Precs i preguntes en relació amb les actuacions:
La regidora Rosa M. Ortega diu que s’ha d’acordar quines actuacions mantenim i quines no.
La Sra. Cèlia Capell demana que s’arregli la rassa on hi poden caure els tractors. La tècnica
Arantxa Pons respon que demanaran de quina rasa es tracta.
La Sra. Cèlia Capell diu que en la darrera sessió es va acordar que no es realitzarien
actuacions que requerissin més d’una fase. La regidora Rosa M. Ortega proposa, doncs, que
traiem les que sobrepassen el pressupost de Districte.
El Sr. Víctor Feliu demana, tal com ha fet en anteriors sessions, què es pot fer amb 30.000
EUR, a repartir entre tants barris i barriades que formen el Districte de Ponent. Que és un
pressupost massa petit, que amb 30.000 EUR no es pot fer res, i demana que s’incrementi
l’import. També diu que és llastimós que el barri de Bellavista hagi de reclamar les plaques
dels carrers perquè no en tenen.
La regidora Rosa M. Ortega respon que voldríem que el pressupost fos superior però que
actualment no es pot augmentar. Que hauríem de valorar les actuacions realitzades en la
millora dels carrers. El Sr. Ramon Caballol respon que la reparació i manteniment dels
carrers pertoca a la regidoria corresponent.
El Sr. Ramon Caballol diu que al Districte Nord hi ha dos barris i que un any trien realitzar
una actuació per un barri i el següent per un altre. Que nosaltres també ens hem anat
repartint el pressupost entre els diferents barris. Un any per a realitzar una actuació en un
barri i un altre any per un altre. A la Sra. Josefina Portell no li sembla just que hi hagi només
dos barris en un districte i que en un altre districte, com és el cas del nostre, hi hagi tants
barris i barriades. La tècnica Arantxa Pons respon que es van formar els districtes segons el
nombre de població. La regidora Rosa M. Ortega diu que el fet de repartir-s’ho és un valor
per si mateix.
La Sra. Cèlia Capell diu que el camí del celler s’hi havia fet un pedaç però que actualment
s’està ensorrant. La regidora Montserrat Clotet li demana que s’enviï l’avís per WhatsApp.
Per finalitzar, la tècnica Arantxa Pons demana que s’enviïn propostes d’actuacions per
correu electrònic participació@ajmanresa.cat. Recorda que s’hauria d’intentar ser el màxim
de concret en la definició de l’actuació.
Per a qualsevol dubte o aclariment es podrà contactar amb ella als e-mails:
apons@ajmanresa.cat, participació@ajmanresa.cat, o bé al telèfon 686 10 34 02.
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8. Propera convocatòria del plenari del Consell de Districte
La tècnica Arantxa Pons proposa una nova trobada del plenari del Consell de Districte
Ponent pel dimarts 21 de setembre, a les 19h. El lloc de la trobada es comunicarà més
endavant.
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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