Acta de la sessió del Consell de Districte Centre
9 de novembre de 2021
Lloc de celebració: AVV Vic‐Remei

Hora d’inici: 19’05 hores

Data: 9 de novembre de 2021.

Hora d’acabament: 19’35 hores

Núm: 4/21

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de 16 de setembre de 2021.
Presentació de resultats de les votacions.
Priorització definitiva de les actuacions a realitzar.
Precs i preguntes

Persones assistents
President de Mesa
Josep Gili Prat
Regidora delegada de Recursos Humans i
Montserrat Clotet Massana
Govern Obert
Av Vic‐Remei
Montserrat Soldevila
Av Vic‐Remei
Paquita Ció
Ciutadà
David Romero
AVE Escodines
Miquel Perramon
Av Vic Remei
Leandre Lladó Font
Ciutadà
Josep M. Sala Rovira
Funcionària
Arantxa Pons Echelecu
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de 16 de setembre de 2021.
Obre la sessió el President de Mesa, el Sr. Josep Gili Prat, que dona la benvinguda als assistents i
passa al primer punt de l’ordre del dia amb l’aprovació de l’acta de la sessió del 16 de setembre
de 2021.
Demana a les persones assistents si alguna persona té alguna esmena en relació l’acta. S’aprova
l’acta per unanimitat de les persones assistents.
2. Presentació de resultats de les votacions.
El president de la Mesa, el Sr. Josep Gili, comenta que l’objectiu de la reunió d’avui és acordar
les actuacions del districte a realitzar. Recorda que aquest any s’ha incorporat un nou
funcionament en relació les actuacions de districte. Passa la paraula a la Sra. Montserrat Clotet
per explicar els resultats de les votacions.

La regidora Clotet 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 Centre 133 persones. De les quals 73 persones ho han fet mitjançant les votacions en
paper i 60 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 Centre:
Actuació
Cartells informatius dels barris
Dignificació de locals comercials
Bancs accessibles Escodines
Millora Jardins Casa Caritat Vic‐Remei

Decidim
28
32
40
42

Paper
19
19
69
14

Total
47
51
109
56

3. Priorització definitiva de les actuacions a realitzar.
D’acord amb el resultat de les votacions i tenint en compte que les dues actuacions més votades
corresponen a barris diferents el Consell de Districte Centre acorda destinar els 30.000 euros de
pressupost a:
15.000 euros per l’actuació de Bancs Accessibles de les Escodines
15.000 euros per l’actuació de Millora Jardins Casa Caritat de Vic‐Remei.
S’aprova per unanimitat dels assistents aquesta proposta.
4. Precs i preguntes
El regidor Josep Gili demana a les persones assistents si tenen algun prec o pregunta. Aprofita el
regidor, Josep Gili, per informar que degut a la dificultat de material la cartellera de Ramon
Estrada ha arribat avui. Per tant en breu es col∙locarà la cartellera.
Es comenta que el tema de la limitació de velocitat a 30Km/h per ciutat no és respectada per
ningú. Que potser s’haurien de posar multes. I que es considera que 30 km/h és molt poc per
segons quins espais.
El regidor comenta que això és un tema de l’Estat Espanyol que els ve marcada aquesta
normativa.

També es comenta que baixant per la Carretera del Pont de Vilomara hi ha un indicador
d’Ajuntament de Manresa que et porta fora de la ciutat. Que s’hauria de treure perquè no ajuda
a les persones que venen de fora de la ciutat.
També torna a sortir el perill dels vianants amb els patinets elèctrics. Es demana que es podria
fer una campanya per assegurar que totes les persones que van amb patinet elèctric tenen
l’assegurança. I d’aquesta manera potser les persones serien més conscients en relació a la
circulació amb patinet.
Es finalitza la sessió a les 19,35 hores.

