ACTA SESSIÓ TELEMÀTICA CONJUNTA DELS CONSELLS DE DISTRICTE
DIJOUS 10 DE DESEMBRE DE 2020

Assistents:
Pel districte Centre:
1) Montserrat Clotet i Masana (regidora del districte centre)
2) Josep Gili (president del districte centre)
3) Antoni Fernàndez (ciutadà)
4) David Romero (ciutadà)
5) Magda Marcè (JxM)
6) Efrèn Planes (Fundació Privada Cultura i Teatre)
7) Montserrat Pons (Orfeò Manresà)
8) Josep Mª Sala (ciutadà)
9) Anna Roca (Ass taula de les arts visuals de la Catalunya Central)
10) Daniel Bacardit (Il.lustre Col.legi d’Advocats de Manresa)
11) Rosa Mª Salvador (Ass Espanyola contra el càncer. Junta local de Manresa)
12) Antònia Mª Gorgas (Ass l’Olivera)
13) Francesc Rafat (Col.legi arquitectes de Catalunya- Delegació Bages-Berguedà)
14) Montserrat Gibert (secretària districte centre)
Pel districte Llevant:
1) Núria Masgrau (regidora districte llevant)
2) Enric Martí (ciutadà)
3) Carles Planes Vilaseca (Ass de professionals sèniors al servei del territori,
GEST)
4) Andreu Font Masip (CAFI escola Ítaca)
5) Antoni Erro (FAVM)
6) Mariana Romero (PSC)
7) Rosa Roura (Casal gent gran i Ass gent gran Font dels Capellans)
8) Marina Hosta (AVV Sagrada Família)
9) Esther Cruz (secretària districte llevant)
Pel districte nord:
1) David Aaron López (president del districte nord)
2) Valentí Serra (AVV Poble Nou)
3) Mª Alba castellana (AGRUPEM, ass. Esclerosi múltiple del Bages)
4) Alba Baltiérrez (ERC)
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5) Jaume Puig (Grup Escènic Nostra Llar. Casal Parroquial)
6) Miguel Cerezo (C’s)
7) Felip Gonzalez (PSC)
Pel districte Ponent:
1) Rosa Ortega (presidenta districte ponent)
2) Dani Cortés (AVV Bellavista)
3) Manuel Guerrero (AVV Mión PUigberenguer)
4) Mª Teresa Martínez (AVV Torre Sta Caterina)
5) Ferran Martínez (ERC)
6) Ramon Caballol (AVV Pl. Catalunya)
7) Víctor Feliu (Ciutadà)
8) Jaume Serra (PSC)
9) Cèlia Capell (ciutadana)
10) Mercè Ricarte (secretària districte ponent)
Oients convidats::
Josep Mª Muncunill ( Cap de secció de Manteniment de la Via Pública)
Àngels Mas (arquitecta municipal)
Joan Francesc Domene (Cap de Programes i Projectes Estratègics)
David Closes (Cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials)

Excusen assistència:
Jamaa Mbarki (regidor del districte ponent)
Antoni Massegú (regidor del districte nord)
Mariana Homs (presidenta del districte llevant)
Dolors Solà (AVV Crta Santpedor, districte nord)
Carme Carrió (AVV Escodines, districte centre)
Mª Carme Prunés (AVV Passeig i Rodalies, districte centre)
Jaume Canudas (AVV Crta Santpedor, districte nord)
Montse Manresa (Activament Catalunya Central, districte Nord)
Roser Alegre (FEM Manresa, districte ponent)

Odre del dia:
1) Benvinguda i presentació de la sessió
2) Informacions sobre el Pla de Reconstrucció Social i Econòmic de Manresa per
fer front a la Covid-19
3) Explicació i proposta de nou funcionament dels districtes
2

4) Torn Obert de Paraules
5) Cloenda
1) Benvinguda i presentació de la sessió
Obre la sessió la regidora Montserrat Clotet i Masana, regidora de Recursos Humans
i Govern Obert, donant les gràcies per l’assistència.
Seguidament disculpa l’absència d’en marc Aloy i Guàrdia, alcalde de Manresa, el qual li
hauria agradat estar present en aquesta reunió de districtes per saludar als assistents i
poder presentar el pla de reconstrucció però la coincidència amb un altre acte ha fet que
finalment no hi hagi pogut ser. En qualsevol cas, trasllada la seva salutació i agraïment
per la participació i implicació en els diversos Consells de districte.
La regidora comenta que avui aquí, som presents els presidents i presidentes i regidors i
regidores de districte i lamenta igualment l’absència d’alguns d’ells per problemes
d’agenda. Els finals d’any fan que coincideixin molts actes i més, enguany, que els
efectes COVID han fet que molts actes, com aquest, s’hagin vist posposats i ara s’estan
solapant els uns amb els altres.
Així tenim presents a la sessió el president del districte centre, Sr. Josep Gili, la
presidenta del districte ponent, Sra. Rosa M. Ortega, el president del districte nord, Sr.
David Aaron López, la regidora del districte Llevant, Sra. Núria Masgrau i, jo mateixa,
com a regidora del districte centre.
Disculpen la seva assistència el regidor del districte ponent, Sr. Jamaa Mbarki, el regidor
del districte nord, Sr. Toni Massegú i la presidenta del districte llevant, Sra. Mariona
Homs.
La regidora explica que s’ha tardat molt a trobar-nos perquè les condicions sanitàries no
ens han permès una trobada física, tal i com es desitjava. És més amable poder debatre
presencialment però finalment s’ha optat per realitzar aquesta trobada virtual no volent
renunciar a una darrera reunió enguany.
La durada prevista de la sessió és d’una hora, una hora i quart en funció de les
intervencions particulars.
La sessió d’avui està dividida en dos grans blocs:
El primer bloc i principal, comptarà amb la participació del tècnic responsable de la
coordinació del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, en Joan Francesc
Domene, que ens presentarà com s’ha desenvolupat el pla i quin és l’estat actual
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d’execució. Mensualment s’ha anat enviat l’informe d’execució però en Joan Francesc
ens en farà una explicació més detallada. Acabada la seva intervenció es farà un torn
obert de paraules per respondre a aquelles qüestions que es vulguin plantejar.
El segon bloc es dedicarà al nou enfoc que es vol donar als Consells de districte.
Després d’una breu introducció, es podrà debatre conjuntament la proposta amb un nou
torn obert de paraules.
Per organitzar la participació, la moderació del torn de paraules la farà la Montse Gibert.
Qui vulgui intervenir pot demanar-ho des del xat, indicant el seu nom i a quin consell de
districte pertany (centre, ponent, nord o llevant). Mentre no intervinguem, si us plau,
silencieu els micròfons per evitar interferències en el desenvolupament de la sessió.
Abans de passar la paraula a en Joan Francesc Domene, la regidora proposa fer una
foto dels assistents per tal que, qui no hi vulgui sortir, apagui la càmera.
Sense més dilacions, es passa la paraula a en Joan Francesc Domene perquè ens
expliqui el Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Un pla que consta de
207 actuacions i en el que la ciutat ja hi ha invertit més de 4 milions d’euros.

2) Informacions sobre el Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa
per fer front a la Covid-19
El Sr. Joan Francesc Domene fa una breu explicació sobre què és el Pla de Reconstrucció
Social

i

Econòmica

a

partir

del

visionat

del

web
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propi

Pla

(http://www.manresa.cat/plareconstrucció/).
Per tal de poder-ne fer el seguiment s’ha establert la publicació d’un informe. L’informe
inclou les mesures impulsades pels diversos serveis municipals i s’actualitza periòdicament
coincidint amb els plens municipals, com a mecanisme de seguiment del grau d’aplicació
del Pla, segons l’acord entre el govern municipal i els grups polítics amb representació al
consistori.
La decisió d’establir aquest mecanisme de seguiment ha estat fonamentada en la
necessitat d’apostar per un Pla dinàmic, que es vagi adaptant a la incertesa i a la situació
canviant que ha generat la Covid-19, per poder donar resposta a les necessitats que es
vagin presentat en cada moment amb noves actuacions o reforçant determinades partides
pressupostàries.
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La principal novetat d’aquest cinquè informe ha estat la introducció d’una informació
més detallada de les fonts de finançament de cada una de les actuacions, per
diferenciar les aportacions que provenen directament de l’Ajuntament, de la Generalitat, de
la Diputació de Barcelona, o d’altres administracions o patrocinadors de determinades
activitats. També s’ha avaluat la pèrdua d’ingressos que ha implicat per al Consistori
l’adopció de determinades mesures, especialment en el capítol fiscal.
Les xifres constaten que l’Ajuntament de Manresa ha assumit majoritàriament el cost de
les mesures fins arribar a 2.317.776,74 euros (el 57,41% del total) per la suma de
l’aportació de 1.711.620,35 euros de recursos ordinaris que ha fet (42,40%) i del descens
dels ingressos de 606.156,39 euros que ha patit per les bonificacions fiscals i l’aturada
d’alguns serveis (15,01%), tot i que en aquest últim concepte encara caldrà comptabilitzar
el cost afegit d’algunes concessions en el moment que es faci la liquidació.
La Generalitat, amb 1.024.115,80 euros (25,37%), és la segona administració que més
diners a aportat al Pla, per davant de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat
666.892,29 euros (16,52%). L’apartat "Altres ingressos" té un valor quasi testimonial
(0,71%) en comptabilitzar 28.528,54 euros amb les aportacions de patrocinis en
activitats culturals i de lleure, bàsicament de la Festa Major, que sumen 15.546,00
euros; els 6.982,54 euros que els Fons FEDER han destinat al projecte de La Canal a
través del programa URBACT, i els 6.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia
de Genero en l'àmbit de feminismes i LGTBI.
Pel què fa a les actuacions per àmbits, les actuacions en l’àmbit social i en l’àmbit
econòmic i fiscal segueixen concentrant el gruix de la despesa (23,94% i 20,78%,
respectivament) i a continuació se situen l’àmbit laboral de foment de l’ocupació
(17,08%), les actuacions del capítol dedicat a la cultura, els esports i el lleure
(11,12%), les intervencions a l’espai públic per afavorir la mobilitat i garantir el
distanciament social i la seguretat dels vianants continuen tenint un fort pes (6,93%) i
altres actuacions als equipaments públics per garantir les mesures de seguretat i
higiene que imposa la covid-19 (6,13%).
Una dada rellevant que inclou l’informe és l’ampliació en 155.000 euros de la partida del
Pla destinada a ajuts a fons perduts a autònoms i empreses per fer front als efectes de la
covid-19, dotada inicialment amb 200.000 euros.
Es pot consultar la versió íntegra de l’informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció
Social i Econòmic de Manresa del novembre en el següent enllaç
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https://www.manresa.cat/covid19/menu/10389-actualitat/8536-el-cost-del-pla-dereconstruccio-de-l'ajuntament-de-manresa-per-fer-front-a-la-covid-19-supera-els-4-milionsd'euros.
S’obre un torn obert de preguntes referents al Pla de Reconstrucció.
El Sr. Jaume Puig (CD Nord) demana si s’ha previst una campanya de civisme.
La regidora Masgrau comenta que s’ha engegat una campanya de civisme «Una
Manresa Millor», que neix amb l’objectiu de propiciar la coresponsabilitat de la ciutadania
en la cura de l’espai comú. És per aquest motiu que els eslògans se centren en l’ús del
«millor» en comptes d’indicar a la ciutadania allò que està bé o malament, amb la idea
d’interpel·lar-la directament i fer-la partícip d’un canvi en la manera de fer les coses que pot
ser positiu per a tota la ciutat.
Sota el paraigües de la campanya «Una Manresa Millor» s’aniran desenvolupant diferents
iniciatives per comunicar activament aquelles accions que tota la ciutadania pot fer per
aconseguir una ciutat més agradable. La primera iniciativa engegada fa referència a la
recollida concertada de voluminosos, «Trucant al 010 Millor», per tal de coresponsabilitzar
a la ciutadania en l’augment de la recollida concertada. Un dels trets principals de la
campanya és la sortida al carrer de quatre agents cívics que seran els encarregats de
difondre a la ciutadania les accions concretes que poden dur a terme per a millorar la
convivència a l’espai públic.
Les properes accions incidiran en l’excés de soroll, els animals de companyia o en els
vehicles que estacionen de manera incorrecta.
El Sr. Toni Erro (CD Llevant) comenta que el tema dels voluminosos és molt preocupant i
que no ha de ser una campanya puntual sinó permanent en el temps. Demana que s’aposti
pel tema del civisme i que les entitats veïnals estaran al costat de l’Ajuntament per fer front
comú.

3) Explicació i proposta de nou funcionament dels Consells de Districte
La regidora Montserrat Clotet i Masana dona les gràcies al Sr. Joan Francesc
Domene i comenta que s’anirà seguint amb atenció l’evolució i desenvolupament de
totes les accions del Pla, esperant que ben aviat la situació epidemiològica millori i es
pugui anar retornant a una vida el més similar possible a la que teníem abans de
l’arribada d’aquesta pandèmia.
Es passa al segon bloc sobre el nou funcionament dels Consells de Districte.
Segon el Reglament de Participació Ciutadana de Manresa, concretament a l’article 30,
es defineixen els Consells de Districte com a l’òrgan de deliberació i representació del
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districte on es tracten els assumptes que afecten al territori i s’analitzen i coordinen les
actuacions que s’hi desenvolupen (art. 30 RPC).
Així, doncs, en els Consells de Districte s’hi poden fer moltes actuacions:


El seguiment de les polítiques públiques i el control pressupostari



Demanar i rebre informació sobre temes que generin interès



Proposar inversions a fer en el territori per tal que es tinguin en compte a l’hora
d’aprovar el pressupost



Propostes i suggeriments en relació al funcionament dels serveis



Impulsar projectes per promoure la participació ciutadana



Fomentar la col·laboració entre les entitats dels diferents barris de l’àrea
territorial



i gestionar una part del pressupost municipal territorialitzat

Actualment, els districtes destinen la part més important de la seva energia al darrer
dels punts comentats, a la gestió d’una part del pressupost, i es creu que aquests espais
de deliberació, debat i participació tan importants són un bon altaveu per conèixer i
copsar més d’a prop allò que es vulgui fer arribar a l’Ajuntament des dels diferents
districtes.
La proposta es basa en l’assoliment de quatre objectius:


Impulsar els districtes com a eines de Participació Ciutadana



Fomentar el debat, l’intercanvi d’idees i propostes



Fer el seguiment de les polítiques municipals més globals i transversals



Gestionar una part del pressupost de forma eficient

1) Per Impulsar els districtes com a eines de Participació Ciutadana es proposa:
a. Convidar explícitament a més entitats dels territoris dels districtes a
participar en les sessions
b. Fer difusió de les sessions convocades i de l’ordre del dia que es tractarà
c. Convocar amb suficient antelació
d. Incorporar aquesta nova opció de les sessions telemàtiques, realitzant
simultàniament sessions presencials i telemàtiques per afavorir la
participació
2) Per al segon objectiu, fomentar el debat, l’intercanvi d’idees i propostes, es
voldria promoure que:
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a. Els processos participatius que s’engeguin a la ciutat es vehiculin a
través dels districtes
b. Portar a les sessions dels consells de districte presentacions i debats
monogràfics de temes de ciutat (com la mobilitat a Manresa, les
actuacions desenvolupades en temps de Covid, la remodelació del
mercat de Puigmercadal,...)

3) Per facilitar el seguiment de les polítiques municipals més globals i transversals,
es podrien fer participacions per part de la direcció tècnica de projectes, com la
sessió que s’ha fet avui presentada per en Joan Francesc, amb els diversos
projectes transversals de ciutat: el PAM (Pla d’Actuació Municipal), el pla de
reactivació o bé els diversos plans sectorials
4) Finalment, millorar la gestió d’ una part del pressupost de forma eficient:
a. Presentant a l’avançada les propostes d’actuacions per poder-les valorar
(tècnicament i econòmicament) abans del dia de la sessió del districte
b. Comptar amb la presència en les sessions de personal tècnic municipals
per poder aclarir conceptes i/o dubtes tècnics

La regidora Clotet comenta que un cop feta la proposta, ens agradaria molt conèixer
l’opinió de les persones que tenen experiència en la participació en el Consell de
Districte i si consideren que aquesta aposta per incrementar l’espai de debat a altres
àmbits que no sigui l’exclusivament de gestió d’una part del pressupost es considera
factible i adequada.
El Sr. Victor Feliu (CD Ponent) demana si es preveu augmentar la partida
pressupostària dels districtes.
La regidora Clotet comenta que el pressupost, tot i que s’ha vist molt afectat per donar
resposta a les interferències de la Covid, per l’any vinent el pressupost dels districtes es
mantindrà el mateix.
La Sra. Rosa Roura (CD Llevant) comenta que mai s’ha acabat d’executar el que
s’havia dit que es faria.
La regidora Clotet comenta que es vol millorar l’execució de les actuacions de manera
que es demanarà a l’avançada què es vol fer per ser més efectius en les sessions
plenàries.
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El Sr. Toni Erro (CD Llevant) troba bé que s’obri la participació a altres entitats però
que si no hi ha un augment del pressupost no n’hi haurà per tots. Posa de relleu el valor
del districte com a espai on la gent pot participar directament.
El Sr. Jaume Puig (CD Nord) comenta que ha baixat molt la quantitat de gent. Cal
intentar que siguin trobades d’interès i efectives. Troba bé que hi hagi més participació.
Cal que es vegi que s’escolta a la gent.
El Sr. Víctor Feliu (CD Ponent) demana si es tornarà a fer el pressupost participatiu.
També comenta que la desmotivació es pot palpar als diferents districtes. Sovint són
reunions informatives, sense poder decisori i coses molt lògiques queden sense
resposta.
La regidora Clotet comenta que no hi ha hagut pressupost participatiu per tot el tema
de la pandèmia, destinant-se els recursos per a actuacions urgents. S’espera que l’any
vinent es pugui tornar a fer.
4) Torn Obert de Paraules
La Sra. Alba Baltierrez (CD Nord) comenta que a la zona nord hi ha molts problemes
amb els coloms i que s’ha detectat gent que els dona menjar. Comenta que a Vic, hi ha
agents cívics que avisen a les persones alimentadores d’animals (coloms, gats,...) de
les conseqüències del què fan i, si no es resolt, els multen.
També comenta que a la zona de bars del carrer Abat Oliva no es veu mai la policia
local explicant les mesures de prevenció de la Covid. Comenta que li sembla que els
propietaris haurien de ser els primers interessats en què es compleixin les mesures però
veu que no se’n responsabilitzen.
La regidora Masgrau comenta que es traslladarà a la regidoria de Ciutat Saludable la
problemàtica dels coloms. Pel què fa al tema dels bars comenta que des de la regidora
de Ciutat Saludable es van editar cartells amb les mesures i es van repartir per tots els
bars. Ara bé, pels propietaris és violent interferir en algunes conductes ja que necessiten
els clients.
La regidora Clotet comenta que a partir de dilluns 14 de desembre s’endurirà el control
sobre les mesures anti Covid a les terrasses amb més presència policial (policia local i
mossos d’esquadra) i també es comptarà amb agents cívics que aniran informant.
El Sr. Valentí Serra (CD Nord) comenta que a la zona de la FUB el problema dels
coloms és important i que, temps enrere, s’havia detectat una persona que els
alimentava.
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El Sr. Felip Gonzalez (CD Nord) vol recordar que en l’àmbit del civisme, dins el Pla de
Reconstrucció s’han fet moltes actuacions. Pel què fa al tema dels coloms comenta que
s’està pagant l’any «d’amnistia» que hi va haver en la captura de coloms fruit de la
pressió de grups animalistes. Aprova que s’hagi tornat a les captures.
Pel que fa al tema dels districtes demana si ha entès bé la proposta: que els districtes
comptin amb més participants i que siguin més decisoris. Si és així voldria que en
quedés constància.
La regidora Clotet comenta que si que es vol ampliar la participació de la ciutadania i
que els districtes han de ser espais de debat i propostes, les quals, òbviament, caldrà
avaluar-les en cada moment.
El regidor Josep Gili comenta que pel què fa a les actuacions a executar als districtes
la majoria afecten a la via pública i que, tot i que encara no estem al dia d’execució de
totes les actuacions, s’hi ha anat avançant malgrat l’any que estem tenint.
El regidor David A. López reafirma el que comenta el regidor Gili explicant que totes
les propostes estan en fase de contractació o s’estan executant.

El Sr. Jaume Puig (CD Nord) comenta que el que es demana és participar realment. No
vol dir que tot el que es digui es faci, volem ser escoltats.
5) Cloenda
Per tancar la sessió, la regidora Clotet agraeix el temps que han compartit amb la seva
participació en aquest consell, les seves aportacions i el seu compromís. Desitja que
ben aviat la propera trobada pugui ser presencial.

Es tanca la sessió a les 20:40h.
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