Acta de la sessió del Consell de Districte Ponent
15 de novembre de 2021
Lloc de celebració: Centre Cívic Mion‐Puigberenguer

Hora d’inici: 19’05 hores

Data: 15 de novembre de 2021.

Hora d’acabament: 19’50 hores

Núm: 5/21

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de 21 de setembre de 2021 i l’Acta de 27 de setembre de
2021.
2. Presentació de resultats de les votacions.
3. Priorització definitiva de les actuacions a realitzar.
4. Precs i preguntes

Persones assistents
Presidenta de Mesa
Rosa M. Ortega Juncosa
Regidor de districte Ponent de l’Ajuntament
Jamaa Mbarki El Bachir
de Manresa
AVV Saldes‐Plaça Catalunya
Ramon Caballol Teixidor
Ciutadana
Cèlia Capell Castellà
UBIC
Antoni Sala Ferrer
Ciutadà
Víctor Feliu Ferrer
AVV Torre Santa Caterina
Teresa Martínez Sala
AVV Torre Santa Caterina
Pere Vinyals Ruiz
Funcionària
Arantxa Pons Echalecu
S’excusa la Sra. Mercè Ricarte Serra, funcionària i secretària del Consell de Districte Ponent.
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de 21 de setembre de 2021 i l’Acta de 27 de setembre de
2021.
Obre la sessió el Presidenta de Mesa, la Sra. Rosa Maria Ortega Juncosa, que dona la benvinguda
a les persones assistents i passa al primer punt de l’ordre del dia amb l’aprovació de les dues
actes pendents.
Es recorda que la sessió del 21 de setembre no es va poder treballar tots els punts de l’ordre del
dia i per aquest motiu es va convocar una sessió extraordinària que es va realitzar el 27 de
setembre.
Demana a les persones assistents si alguna persona té alguna esmena en relació l’acta.
S’aproven les dues actes per unanimitat de les persones assistents.

2. Presentació de resultats de les votacions.
La presidenta de la Mesa, la Sra. Rosa Maria Ortega i el regidor de districte, el Sr. Jamaa Mbarki,
comenten que l’objectiu de la reunió d’avui és acordar les actuacions del districte a realitzar.
Recorden que aquest any s’ha incorporat un nou funcionament en relació les actuacions de
districte. Passa la paraula a la Sra. Arantxa Pons per explicar els resultats de les votacions.
La Sra. Pons recorda a les persones assistents que abans de realitzar les votacions es van fer
dues trobades prèvies. Una trobada on les persones del Consell de Districte van decidir quines
actuacions es mantenien i quines no d’una llista proposta que va presentar l’Ajuntament.
Recorda, també, que durant el mes de juliol, les persones del Consell de Districte van poder fer
arribar les seves propostes via correu electrònic i que el mes de setembre es va fer una altra
trobada per poder fer retorn d’aquestes darreres actuacions i configurar, finalment, el llistat
d’actuacions definitives que es posaven a la fase de votació.
D’aquestes actuacions i del procés en general podem dir que han participat del procés de
Districte Ponent 102 persones. De les quals 37 persones ho han fet mitjançant les votacions en
paper i 65 persones ho han fet a través de la plataforma digital Decidim Manresa.
El resultat de les votacions de les actuacions ha estat el següent:
Actuacions Consell de Districte Ponent:
Actuació
Redistribució bancs Valldaura
Retolació dels carrer. Bellavista
Arreglar entarimat Plaça Catalunya
Redistribució dels bancs del Xup
Punt de Llum Sol i Aire

Decidim
39
42
31
25
19

Paper
24
18
22
21
11

Total
63
60
53
46
30

3. Priorització definitiva de les actuacions a realitzar.
El conjunt de les actuacions del districte ponent no arriben al màxim del pressupost del districte
que és 30.000 euros. Per tant, s’acorda que es realitzaran el total de les actuacions proposades.
També s’acorda que ja que queden uns 4.500 euros ens tornarem a trobar el mes de març de
2022 per fer un seguiment de les actuacions i actualitzar pressupostos i veure si finalment
sobren o no aquests diners.
4. Precs i preguntes
El Sr. Víctor Feliu exposa que li agradaria poder fer una valoració del procés de votació de les
actuacions. Exposa que alguns districtes tenien un llistat molt llarg d’actuacions i que moltes
d’aquestes actuacions ja haurien de passar per manteniment.
En relació aquest tema la Sra. Arantxa Pons comenta que cada districte ha tingut la llibertat de
decidir quines actuacions presentava en el seu districte. I és per aquest motiu que les actuacions
de cada districte ha estat diferent en relació al nombre total.

També es comenta que al Barri de la Balconada si que entra la cobertura de la pista
poliesportiva i a la Plaça Catalunya no entra.
El regidor Mbarki comenta que es demanarà un retorn als serveis tècnics i es farà arribar a tots
els membres del Consell de Districte Ponent.
Es finalitza la sessió a les 19,50 hores.

