Identificació de la sessió
Data: 29 de novembre de 2016
Horari: de 20:05 h a 21:10 h
Lloc: Auditori Ateneu Les Bases
Assistents:
Alcalde:
Valentí Junyent Torras
Secretari del Consell
José Luis González Leal
Regidors:
Olga Sanchez
Joan Calmet Piqué
Jordi Masdeu Valverde
Mireia Estefanell Medina
Àngels Santolària Morros
Felip González Martín
Districte Centre:
Agustí Perramon Prunes
Antoni Fernández Ayuso
Antònia Ma. Gorgas Bargay
Carme Alarcón Crespo
Gonçal Mazcuñan Boix
Districte Llevant:
Josep Burillo Gispets
Marina Hosta Vila

Cristina Cruz
Àuria Caus Rovira
M. Mercè Rosich Vilaró
Jaume Arnau
Josep Mª Sala i Rovira

Leandre Lladó Font
Rosa M. Salvador Gili
Sussi Garcia Soldevila
Maria Segalés
Paulí Gros Esteve

Carles Planes Vilaseca
Rafael Lopez Trapero
Teresa Sanchez Barrocal

Districte Nord:
Anna Cacília Querol Muñoz
Districte Ponent:
Ferran Camps Coma
Jaume Torras Casas
Josep M. Sarrate Daurella
Josep Sala Vilarasau

Faustí Fíguls
Ramon Caballol
Víctor Feliu Ferrer

Personal municipal:
Montserrat Gibert i Antich
Francesc De Puig
Joan Francesc Domene

Joan Piqué
Montserrat Puig

Altres assistents:
Roser Parcerisas
Alba Baltierrez
Carles Mujal
Montserrat Manresa
Antoni Roura

Caterina Armengol
David Hernandez
Antoni Castro
Ivet Pintó
Pere Culell
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Josep Barceló Valls
Absents:
Jordi Garcés Casas
Jordi Serracanta Espinalt
Andrés Rojo Hernández
Mercè Cardona Junyent
Gemma Tomàs Vives
Miguel Cerezo Ballesteros
Adelaido Marín Bachir
Albert Gómez Pardo
Anjo Valentí Moll
Efrèn Planes Gené
Joan Tomasa Garroset
Josep Fontanet Torrentallè
Toni Fornells
Rosa M. Masachs Playà
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Magda Marcè Siñol
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Àlex Izquierdo Asensio
Àngels Ferrer Verneda
Antoni Erro Mas
Antoni Martínez Gil
Jaume Jorba Segura
Josep Duocastella Junyent
Josep Maria Fius Rubí
Rosa Roura Selga
Albert Serra Serena
Fermí Porta Roca
Glòria Sag Méndez
Immaculada Vázquez
Jaume Canudes Marsinyac
Xavier Torà Aribau
Josep Vilaseca Santasusana
Montse Cervelló
Salvador Portabella Ballester
Anna Saez Rubió
Antoni Sala Ferrer
Cèlia Capell Castellà
Jordi Albiol Rodríguez
M. Alba Borrós Vila
Maria Cunill Gil
Rosalia Muñoz Segura
Virginia Lopez
M. Merce Ricarte Serra
Anna Crespo
Antoni Pradas Fernandez
Carles Rubio Jimenez
Claudina Relat Goberna
Concepció Almarcha Villena
Daniel Bacardit Fernandez
David Raluy Salamero

Abdellah Rahmani
3 membres esplai Vic Remei

Dídac Escolà
Dídac Martínez
Dolors Gomez Pardo
Elena Martínez
Estanislau Nadeu Riu
Ester Cruz
Ferran Sarrió Hernandez
Francesc Velasco
Imma Casals Fontanet
Imma Serra
Jaume Prat Castellà
Jaume Puig Bou
Jaume Torras
Joan Perarnau Llorens
Joaquim Garcia Comas
Josefina Casals Font
Kahdija El Bachiri
Josep Franch
Luisa Montses Romero
M. Pilar Sucarrats Querol
Marc Aloy Guàrdia
Marta Olivares
Miquel Davins
Miquel Reverter
Noureddine El Bennadi
Pilar Casas
Pol Huguet
Rosalia Jimenez
Roser Oduber
Saliou Samb
Toni Martin Bravo
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Excusen assistència:
Carme Clusellas Melé
Josep Griera Cors
Sussi Garcia Soldevila

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell de Ciutat (*).
2. Presentació del document de Pla de Govern 2016-2019 a càrrec de l’alcalde de
Manresa, Sr. Valentí Junyent Torras
3. Explicació de la nova edició del procés de pressupostos participatius per a l’any
2017 per part de la regidora de Participació Ciutadana, Sra. Mireia Estefanell
Medina.
4. Torn obert de paraules conduit per la regidora de Participació Ciutadana, Sra.
Mireia Estefanell Medina
5. Cloenda de l’acte per part de l’alcalde de Manresa, Sr. Valentí Junyent Torras.
Desenvolupament de la sessió.
L’Alcalde de Manresa, Sr. Valentí Junyent obre la sessió. Hola bona tarda, bona nit.
Si us sembla, tot i que faci només fa 5 minuts que són les 8 segons el rellotge que
tenim aquí, i per respecte als que heu arribat puntualment, la gent que vulgui ser-hi ja
s’anirà incorporant, aniríem a començar aquest dotzè Consell de Ciutat. En primer lloc,
benvinguts. Gràcies per la vostra presència. Agraïts perquè la vostra participació, com
ho ha sigut fins arribar aquí, servirà perquè millorem el document i puguem amb la
participació de tots fer coses més interessants per la ciutat. Us explico una mica la
mecànica d’aquest plenari. En principi el secretari serà qui anirà donant inici a cada un
dels punts de l’ordre del dia. Hi haurà dues exposicions. En principi la de la
presentació del document que la faria jo mateix i després els Pressupostos
Participatius per a l’any 2017 que explicarà la Mireia.
Quan parles de Pressupostos Participatius i parlem d’aquesta sala em fa pensar
aquella macroassemblea que va haver-hi quan encara no estàvem diguem-ne
degudament modernitzats i sense poder fer un procés com el que es va fer
posteriorment, amb aquesta sala plena per decidir què es feia amb els pressupostos
participatius del 15. Afortunadament, el 16 ja es va millorar i ara, el 17, avui, només
s’explicarà i, per tant, no cal decidir, per bé que s’explicarà el mecanisme.
Després farem el torn obert, que en funció dels vostres suggeriments, dels vostres
comentaris, de les vostres propostes, la Mireia, la Primera Tinent d’Alcalde i Regidora
de Participació Ciutadana, serà la que conduirà aquest apartat obert de paraules, i, al
final, faríem la cloenda de l’acte. Algú m’ha demanat quina previsió de temps, de
durada, home, a nosaltres ens agradaria que tothom pogués dir-hi la seva, això el
primer, però la intenció seria que sobre 2/4 de 10 estiguéssim..., és a dir, en una hora i
mitja, sense haver de ser estrictes, poguéssim haver fet el gruix de la reunió, i per tant,
poguéssim acabar al voltant d’aquesta hora.
Si us sembla anem a començar. Senyor secretari.
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Sr. Jose Luis Gonzalez Leal. Bona nit. El primer punt és l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior del Consell de Ciutat.
Sr. Valentí Junyent. Suposo que tant els que ho heu mirat a la web com els que teniu
un dossier de paper, l’acta correspon a la sessió del 2 de març del 2016, i no sé si
abans de sotmetre-la a l’aprovació hi ha alguna esmena o algun comentari o alguna
qüestió que s’hi vulgui aprofundir o canviar, o està correcte. Tothom l’heu pogut
veure?. Doncs en relació a l’acta del Consell de Ciutat del dia 2 de març del 2016. Vots
a favor. Vots en contra. A favor, molt bé. Vots en contra. Abstencions. Una, dues, tres.
Val? Si? Doncs donaríem per aprovada l’acta. Passaríem la punt 2 de l’ordre del dia.
Sr. Jose Luis Gonzalez Leal. Punt 2. Presentació del document del Pla de Govern
2016-2019 a càrrec de l’Alcalde de Manresa, senyor Valentí Junyent Torras.
Sr. Valentí Junyent.. Avui us explicarem com es configura el Pla de Govern 20162019. En primer lloc, els eixos principals que el conformen. No explicarem mesura a
mesura. Això estarà penjat a la pàgina web abans de que s’acabi la setmana.
Els eixos principals del Pla de Govern estan agrupats en 5 àrees: Polítiques Socials i
per la Igualtat, Participació Ciutadana i Transparència, Promoció Econòmica i Foment
de l’Ocupació, Impuls del Centre Històric, i el cinquè eix, Espai Urbà, Mobilitat i Ciutat
Sostenible.
Quina és la motivació de cada un d’aquests eixos principals? Doncs pel que fa a les
Polítiques Socials i per la Igualtat, en principi, el concepte és prou conegut: garantir
l’atenció de les necessitats de les persones perquè puguin viure dignament i
desenvolupar al màxim les seves capacitats en igualtat de condicions per mantenir i
reforçar la cohesió social.
Aquest és un apartat que té una dotació econòmica important, oberta, és a dir que
quan s’acaben les xifres que en un principi s’estableixen en els pressupostos anuals
d’inici es dota del complement necessari, en funció de l’evolució durant l’any, sempre,
lògicament dins dels paràmetres. Si l’any passat el pressupost era de 76, aquest any
encara no sabem quin pressupost posarem a la consideració del Plenari del 22 de
desembre, però segurament el pressupost creixerà una mica i, per tant, el què convé
és saber que hi ha una dotació inicial però en funció de les necessitats es reforça la
partida per atendre aquestes necessitats de les persones perquè puguin viure
dignament i desenvolupar al màxim les seves capacitats en igualtat.
Eix número dos. Proximitat i Transparència. Més enllà dels diferents reconeixements a
la transparència que s’hagin pogut fer en aquest Govern i també en anteriors, el que
és important és que el ciutadà tingui la sensació i la realitat, de que totes les partides
del pressupost, totes les actuacions municipals, es fan amb participació, amb diàleg, i
amb la col·laboració per aconseguir que tothom se senti partícip.
El tercer seria la Promoció Econòmica i el Foment de l’Ocupació. Actualment només
tenim dos espais per fer créixer l’activitat industrial i econòmica. Aquests espais són, el
Parc Tecnològic, amb limitacions pròpies, i l’altre seria el polígon industrial del Pont
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Nou que, sectorialitzat i amb unes directrius més assumibles pels actuals propietaris,
hauria de ser el segon focus de creixement.
L’impuls del Centre Històric, com a quart eix, compta amb una sèrie d’accions que ja
s’han dut a terme. Una de les quals és que recuperi la centralitat, no només
patrimonial sinó de referència de la ciutat i es converteixi en una peça fonamental per
aconseguir una ciutat viva, atractiva i enfocada també no només pels residents sinó
també pels visitants. En aquest apartat, recordar que el Pla Manresa 2022, inicialment
s’havia previst dotar amb 10 milions d’euros d’aquí al 2022, ara quan s’acabin les
obres del Centre d’Acollida, i s’actualitzi l’accés al Museu, portarem invertits, entre les
diferents administracions supralocals, i el propi Ajuntament, 3 milions 400 mil euros.
Per tant, tant bon punt es posi en funcionament el Museu estarem a un 34 % del què
es va preveure com a fase d’actuació amb horitzó 2022
I el 5è eix és l’Espai Urbà, Mobilitat i Ciutat Sostenible, com a eix que preveu promoure
un creixement sostenible i ordenat de la ciutat, la millora de l’espai urbà, que, en el
Projecte de Pressupostos, dota amb 1 milió d’euros per a l’exercici 2017. En el
benentès de que els pressupostos passin i s’aprovin, les partides que es contemplen
preveuen que aquests anys que no hem pogut fer manteniment, i aquests anys que no
hem pogut dedicar gaire més de 300 mil euros anuals a inversió pel que fa a
l’adequació dels nostres carrers i les nostres voreres, es pugui fer aquesta inversió de
pla de xoc de l’Auditoria de l’Espai Urbà amb 1 milió d’euros. Aquí no entrarem en les
mesures que han d’afavorir la mobilitat, que garanteixin la convivència, una de les més
significatives seria la construcció de la plaça de la Bonavista, però com que no entrem
a cada un dels elements que configuraran cada un dels eixos, deixar sobre la taula
que aquest seria un projecte que hauria de començar a materialitzar-se en el transcurs
d’aquest any 2017, i sempre que els pressupostos prosperin.
El procediment que ha servit de base per elaborar aquest Pla de Govern és el Pacte
de Ciutat, juntament amb les aportacions de la ciutadania. Per tant, aquest Pla de
Govern beu de tres fonts: d’un document inicial que van presentar els dos grups
municipals que formen part d’aquest equip de govern, amb les incorporacions que
s’hagin pogut fer; del Pacte de Ciutat com a document fet amb el teixit associatiu,
econòmic, empresarial i sindical; i les aportacions de la ciutadania.
El document inicial tenia 218 mesures proposades. En el procés s’han anat incorporant
noves mesures, i el projecte final que avui presentem, conté 442 mesures. Per tant, en
aquest camí hem de tenir en compte, doncs, les 17 sessions de Diàlegs Participatius
en les que heu intervingut molts de vosaltres i d’altres persones que avui no estan aquí
però que han tingut oportunitat de participar-hi; 229 propostes ciutadanes, que s’han
anat trameten i que han estat recollides i valorades per l’equip redactor d’aquest Pla de
Govern. Hi ha hagut 142 propostes acceptades: 118 totalment i 24 que s’han acceptat
parcialment.
Traduït a percentatges, el 51,53 de les propostes ciutadanes han estat acceptades, el
10,48 s’han acceptat parcialment, i han estat descartades 37,99 %. És important que
sapiguem els motius, que els veurem a la diapositiva següent, però a efectes de la
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participació ciutadana i en aquest procés que hem fet de Diàlegs Participatius i
d’escoltar les aportacions de tots els implicats.
Per què hem descartat algunes actuacions proposades? Vint, ja es duien a terme, ja
s’estan duent a terme, si algú proposa que es faci un Pla d’Usos del Conservatori, és
una proposta que ja està inclosa en el Pla de Govern. Una l’hem descartat perquè no
genera queixes; 22 no són competència municipal, important això. És a dir, el
desdoblament de la C-55 no és competència de l’Ajuntament, per molt que sigui una
proposta que, lògicament, els ciutadans n’estiguem molt pendents i constantment
pendents. Una altra cosa és la capacitat d’incidència que pugui tenir l’Ajuntament per
pressionar els organismes de qui depèn tant el projecte de desdoblament de la C-55
com l’alliberament o les bonificacions en la C-16. Però ho dic perquè les propostes
quan arriben, arriben sense que en alguns casos es contempli que no són
competència municipal.
Vuit hem considerat que no eren pròpies d’aquest Pla de Govern, 14 estan vinculades
a altres plans o projectes, algunes no són factibles en aquest mandat. És evident que
hi ha actuacions que, de la mateixa manera que en el mandat passat o s’havia de fer
Cal Gravat o s’havia de fer l’escola Valldaura, doncs es va fer l’Institut de Cal Gravat.
Ara, doncs, haurem de lluitar per fer l’escola de Valldaura, però el que no sabem és en
quins termes, per dir alguna cosa, es podrà fer la de Valldaura i les Bases. A hores
d’ara sabem de la necessitat específica de que ambdues es preveuen pel creixement
de la població escolar de la ciutat. En la moció que es va aprovar per un seguit de
grups municipals en el darrer Ple, es va dir que en funció del creixement de la població
escolar, abans del 31 de desembre del 2017 es marcarà una prioritat sobre quina de
les 2 escoles, o totes 2, o les que puguin sorgir, es duran a terme. Per tant, aquí també
hauríem de considerar que alguna pot no ser factible en aquest mandat.
Setze propostes estan en estudi i dues condicionades a finançament extern.
Quan us deia abans els 3 milions 400 mil euros que s’han dedicat al Manresa 2022, hi
ha uns quasi 500 mil euros de la Diputació de Barcelona, 1 milió i escaig de
l’Ajuntament, i la resta és aportació de la Generalitat, ja sigui del Departament de
Turisme o del Departament de Cultura i també una petita part del Departament de
Promoció Econòmica. Per tant, aquí quan descartem propostes per estar
condicionades al finançament extern, no és que no es considerin, és que ara mateix no
les podem garantir.
I en el quadre de resum final d’aquests eixos prioritaris del Govern, establim 291
mesures agrupades més enllà de si són propostes ciutadanes acceptades o
acceptades parcialment, agrupades en 5 àmbits: 121 mesures de l’àrea Social i per la
Igualtat, 22 mesures de l’àrea de Participació i Transparència, 72 mesures de l’àrea de
Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació, 19 mesures d’impuls al Centre Històric i
57 mesures pertanyents a l’àrea de l’Espai Urbà, la Mobilitat i la Ciutat Sostenible.
Us hem explicat una mica el procés d’elaboració d’aquest Pla de Govern. La concreció
ens semblava que era millor que cadascú pogués veure-la a partir de la documentació
que penjarem a la pàgina web. Tenim elements per si en algun moment en el col·loqui
es vol demanar si es contempla això o no es contempla això, però tampoc una relació
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de totes les mesures ja que ens semblava que podia no ajudar a que fos operatiu
aquest Consell de Ciutat. I com que també hi ha l’apartat del Pressupost Participatiu,
que ocuparà bona part de la resta de temps que disposem, aquest resum serviria per
situar els eixos principals del Pla de Govern, les seves mesures, i una mica de quina
manera aquesta vegada s’havia escoltat la ciutadania, i aquest percentatge del 51,53
d’acceptació de les propostes, doncs demostra que encara hi ha marge de millora,
evidentment, però estem en un procés en el que aquelles suggerències, aquelles
propostes i aquelles iniciatives ciutadanes estan recollides en aquest document, de la
mateixa manera que algunes s’han recollit parcialment.
Molt agraïts per la vostra atenció i estem a l’espera de les vostres preguntes. Gràcies.
Sr. Jose Luis Gonzalez Leal, secretari de l’Ajuntament de Manresa. El següent
punt és l’explicació de la nova edició del Procés de Pressupostos Participatius per a
l’any 2017 per part de la regidora de Participació Ciutadana senyora Mireia Estefanell
Medina.
Sra. Mireia Estefanell, regidora de Participació Ciutadana. Gràcies, bona nit. Bé,
ens trobem aquesta vegada davant de la tercera edició dels Pressupostos Participatius
que, com bé sabeu, tenen el seu inici el 2014, quan s’inicia aquest procés arrel d’una
moció presentada i aprovada pel Ple, en què en la seva primera fase, el primer any, es
va fer tot un procés informatiu. L’any 2015 ja es van presentar projectes al Procés
Participatiu. El 2016 es va fer tot un canvi de metodologia, en què es va passar a més
dies de votació, que la votació fos on-line, i aquest any ens proposem consolidar
aquest model, i ampliant-lo fent cas d’allò que es va detectar que no va acabar de
funcionar l’any anterior.
L’objectiu del procés és impulsar la contribució de la ciutadania i la implicació de la
ciutat mitjançant la implementació de processos democràtics de participació.
El procés dels Pressupostos Participatius és un procés llarg, dura 8 mesos. Ha
arrancat el setembre dissenyant el procés. Durant l’octubre hem constituït la comissió
política, i ara estem constituint la comissió tècnica. Seguidament, s’ha elaborat el pla
de comunicació, i fem la presentació i difusió del procés. Avui estem presentant-vos-el
aquí al Consell de Ciutat, es va presentar en roda de premsa, i s’ha obert ja el període
de presentació de projectes. Es va obrir el dia 15 de novembre i estarà obert fins el 31
de gener.
Seguidament, quan es tanqui el procés de presentació de projectes començarà la fase
de valoració tècnica i els informes de viabilitat de cada un dels projectes presentats.
Un cop la comissió tècnica hagi presentat aquests projectes, aquests informes, la
comissió política, seguint el seu aval, establirà quins dels projectes que hagin quedat
descartats i siguin factibles de presentar esmenes, es sotmeten a la possibilitat de que
les entitats i/o els ciutadans a títol personal les puguin modificar per ser inclosos dins
dels projectes participants.
Un cop es tanqui aquest període d’esmenes, el mes de març, es comunicarà a les
entitats i es farà el llistat definitiu dels projectes. Llavors es donaran a conèixer els
projectes participants, es farà l’exposició, que aquest any serà a la Biblioteca del
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Casino, per facilitar l’accés de la ciutadania, que hi pugui passar més públic. I es farà
la presentació pública a la Sala de la Plana de l’Om, en què tots els projectes
candidats seran defensats pels seus impulsors.
Com es va detectar en l’edició anterior, es farà l’exposició a la plaça Sant Domènec
durant els caps de setmana, i s’iniciarà la votació. A la plaça Sant Domènec hi haurà
també el punt assistit de votació, com hi va haver l’any passat.
Aquest any, atenent a peticions que van arribar de les entitats veïnals, es crearà un
estand itinerant que anirà passant pels barris per facilitar la participació d’aquella gent
que no té un accés tan fàcil a les tecnologies i amb el vot assistit pretenem arribar a
més nombre de participants. Finalment, el mes de maig, quan es tanqui el període de
votació, es presentaran els resultats
Com a novetat aquest any podran presentar projectes tant les entitats registrades al
cens d’entitats municipals, al Registre Municipal d’Entitats, com tots els manresans
empadronats majors de 16 anys a títol individual. Per presentar els projectes caldrà
omplir el formulari que hi ha al web municipal o a través de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà. I aquest període, el període per presentar-los és del 15 del novembre fins el
31 de gener. Per presentar les propostes caldrà adreçar-se a l’OAC, o bé, a qualsevol
registre de l’Ajuntament, a l’OAC, a l’Oficina Tècnica d’Atenció Tributària, al CiO, a la
Policia Local, a l’Edifici dels Infants, allà on hi ha un registre municipal per a que sigui
validat, o mitjançant el correu electrònic a participacio@ajmanresa.cat.
Les propostes han de complir uns requisits que és que tinguin visió de ciutat i que
generin un impacte en el conjunt de la ciutadania i del territori; han de donar resposta a
una necessitat concreta i fer referència a àmbits i temes de competència municipal.
També es valorarà que recullin o s’adeqüin als valors i plans municipals aprovats. Han
de ser tècnicament possibles i viables econòmicament i que respectin el marc jurídic i
legal existent. Les propostes han de tenir un inici i un final, no s’acceptaran propostes
que ens condicionin un actuació posterior que hipotequi uns pressupostos futurs.
La valoració de les propostes la faran els tècnics especialistes de les diferents àrees
de l’Ajuntament. Es crea aquesta comissió tècnica que ja s’està definint i es valoraran
seguint els criteris mínims que us hem presentat abans, i a més a més, la viabilitat
tècnica, que s’ajustin al límit pressupostari previst. També, tota aquella entitat o
ciutadà que vulgui elaborar un projecte i necessiti del suport tècnic municipal, com els
anys anteriors, el tindrà a la seva disposició i ho poden sol·licitar a través de
Participació Ciutadana. I les propostes rebudes es valoraran durant el mes de febrer.
Durant el mes de març es notificarà a tots els proposants si el seu projecte ha estat o
no acceptat, i si és necessari que faci aclariments o esmenes se’ls donarà aquest
període que plantejàvem abans. A finals de mes es donarà a conèixer en roda de
premsa, i amb una sessió oberta també a la ciutadania, quins han estat els projectes
seleccionats per passar a la fase final.
Com explicàvem, i com es va fer anteriorment, l’any passat, hi haurà l’exposició.
Aquest any, a la Biblioteca del Casino i a la plaça de Sant Domènec els caps de
setmana. Es farà la presentació oberta a la ciutadania, en la que tots els proposats
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hauran de defensar el seu projecte. Tindran 3 minuts i podran acompanyar-se del
material gràfic que creguin oportú. Igualment la web municipal es podrà veure tota la
documentació de cada una de les propostes. Això es farà durant el mes d’abril.
A la presentació pública, com dèiem, es disposarà de 3 minuts i serà el moment en
què tots els proposants hauran de fer la defensa del seu projecte. És una condició
indispensable que aquell qui presenti un projecte vulgui defensar-lo públicament. Això
es farà en una sessió oberta a la ciutadania a la Plana de l’Om.
I entraríem a la fase de votació. Com l’any passat, podran votar tots els manresans
empadronats majors de 16 anys. La votació es farà amb el mateix sistema que l’any
passat, és a dir, per via telemàtica a través de l’aplicació Viu Manresa i a través del
web municipal, i serà mitjançant un programa d’autentificació de la personalitat. Això,
però, no ha de ser obstacle per a aquells que no tinguin accés al web o a les
aplicacions, perquè, com hem dit, tant a l’estand itinerant, que passarà pels barris, com
el que hi haurà a Sant Domènec, com a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, es donarà
suport a totes aquelles persones que vulguin participar i que no tinguin els
mecanismes a l’abast.
Com hem dit, un cop tancat el període de votació, l’endemà es farà una sessió oberta
a la ciutadania, a les entitats i a la premsa, en què es donaran a conèixer els resultats.
Això serà durant el mes de març i es farà a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Manresa.
Una altra novetat d’aquest any és que hi haurà una comissió de seguiment, formada
per les entitats o ciutadans de les propostes guanyadores, la regidoria de Participació
Ciutadana, i els regidors de les àrees encarregades d’executar les propostes
guanyadores, per tal que es pugui tenir un seguiment acurat de per on passen aquells
projectes guanyadors i estiguin al cas en cada moment.
Un detall que ens hem descuidat d’explicar-vos és que l’import que destinarem en els
Pressupostos Participatius és el mateix de l’any passat, 200 mil euros, que l’import
màxim per projecte serà de 50 mil, i que aquest any ens comprometem a esgotar el
total de la partida en tots aquells projectes que hi càpiguen. Ja d’entrada ens hi
comprometem, que l’any passat vam haver d’improvisar perquè no havíem previst que
els projectes fossin de quantia inferior. Si us queda qualsevol dubte, ara en el torn de
paraula us el resoldrem. Gràcies.
Sr. Jose Luis Gonzalez Leal, secretari de l’Ajuntament de Manresa. El punt 5è és
Torn obert de paraules conduit per la regidora de Participació Ciutadana, la senyora
Mireia Estefanell Medina.
Jordi Masdeu. Sóc el Jordi Masdeu, vinc en representació de la CUP. Volia preguntar,
del Pla de Govern, si ho he comptat bé, de les propostes inicials, si hi sumem les
propostes acceptades dels consells de participació, n’he trobat a faltar 80 o 90 de més.
D’on han sortit aquestes propostes, voldria saber.
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Sra. Mireia Estefanell Medina. De propostes ciutadanes se’n van presentar 229,
s’han acceptat 118 totalment, i 24 parcialment. És a dir que això ens sumaria 142, se
n’accepten, i de les inicials..., aquí en trobaves a faltar, Jordi?
Sr. Valentí Junyent. Està malament aquests 442, és el 200 i pico. En la dispositiva
aquesta, el document final és el de...
Sra. Mireia Estefanell Medina. 200
Sr. Valentí Junyent 200 i pico. Aquest 400 està equivocat, Jordi, aquest 400... és 200
i pico, la diapositiva està malament.
Sr. Jordi Masdeu. 360
Sr. Valentí Junyent. Correcte. Però no són 442.
Sra. Mireia Estefanell. A més a més, hi ha algunes de les propostes ciutadanes que
ja es recollien en el document i se solapen, o mesures que proposava la ciutadania
duplicades, que sortien per exemple en el Diàleg d’Acció Social i en el Diàleg
d’Habitatge, la mateixa mesura. Per exemple, ara recordo la de la Masoveria Urbana, i
queda unificada en una de sola que, a més a més, ja es contemplava en el pla inicial.
Per aquí també hi ha una mica de desequilibri de xifres.
Sr. Víctor Feliu. Sóc Víctor Feliu, ciutadà de Manresa. Jo volia fer 2 observacions.
Una, la primera part, que fa referència al tema del que s’ha recollit amb les propostes
que s’han fet. I el segon, en el Pressupost aquest Participatiu. Referent a la primera
part, volia fer l’observació que no deixa de ser curiós que en el calendari de Diàlegs,
que es va fer per fomentar la participació ciutadana, no n’hi hagués cap en concret
precisament per debatre el tema de la participació. Aleshores, quan es va presentar el
Consell de Districte de Ponent vaig fer aquesta observació, del per què no s’incloïa un
debat per parlar de la participació, i la regidora del Districte, Cristina Cruz, em va dir
que fes la proposta via on-line. I així ho vaig fer, vull dir, tal com ho dic, tal consta en
l’acta, no?
Aleshores vaig fer la proposta via on-line l’endemà. Estem ja, demà passat el mes de
desembre, ha passat ja gairebé mig any, i ningú m’ha contestat aquesta proposta que
vaig fer de la necessitat de fer un Diàleg que parli única i exclusivament de la
participació ciutadana. Aquí, quan s’ha fet, s’ha mostrat quines es descartaven, quines
s’aprovaven, etc. Cal dir que aquest Diàleg de participació ciutadana no té cap cost
econòmic, per tant, és purament voluntat política. Perquè tenim un reglament de
participació ciutadana que cal revisar a fons, alguns articles estan bastant desfasats, si
és que veritablement hi ha voluntat política d’avançar cap a una democràcia
participativa.
Per fer un exemple, vull dir, a part que hi ha alguns articles que s’han de revisar, el
tema econòmic, és al·lucinant, és a dir, destinen 120 mil euros als Consells de
Districte, que dividit per 4 Consells de Districte, doncs surten a 30 mil euros per
Consell de Districte. Aleshores, al de Ponent hi ha uns barris que tenen una densitat
de població considerable. A Ponent hi ha Plaça Catalunya, hi ha el barri de Valldaura,
que és gran, hi ha el barri de La Mion i Miralpeix, que també és gran; després hi ha el
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barri del Xup amb Suanya, i després també hi ha el barri de Santa Caterina amb Tres
Creus, etc. Aleshores, aquests 30 mil euros dividit per tots aquests barris, si ens el
repartim d’una manera solidària i de germanor, resulta que toca a 6 mil euros per barri,
i és evident que 6 mil euros per barri durant tot un any poca cosa es pot fer. Per tant,
aquest seria també un element que caldria revisar, d’ampliar la partida. I, a més a més,
hi ha el precedent, hi ha l’agreujant que, tot i sent una quantitat tan exigua, hi ha
projectes que durant aquell any, tot i que s’aproven al Consell, no s’executen, passen
a l’any posterior.
Vull dir, aleshores, demano, insisteixo amb el tema aquest de sol·licitar una
convocatòria per parlar de tots aquests temes que fan referència al reglament de
participació ciutadana, i que s’haurien de revisar.
Referent a la segona part, el tema aquest dels pressupostos participatius, voldria fer
també una observació. És a dir, els polítics quan estan a l’oposició tenen un discurs, i
els polítics quan estan al govern tenen un discurs diferent. Per què dic això? Doncs
perquè, i ara no vull entrar amb detalls, amb noms etc., no vull entrar-hi, però si algú
dubta ho puc fer. L’any passat qui estava a l’oposició criticava una quantitat de 200 mil
euros, que la considerava que era ridícula i que, per tant, calia ampliar-la, avui, que
està a l’equip de govern i que, a més a més, té la titularitat de l’àrea de Participació
Ciutadana, la deixa amb el mateix import. És a dir, que no s’ha fet cap esforç per
augmentar aquest import, un import que també cal considerar que és exigu, tenint en
compte la ciutat que és Manresa, i tenint en compte que l’import no arriba ni a l’1 per
cent del pressupost global.
I si, a més a més, també traiem aquí el reglament, perdó, l’acta de quan es va aprovar
fa un parell d’anys, veurem que la voluntat era una altra i no aquesta. Res més.
Sra. Mireia Estefanell. Bé, per donar resposta. Gràcies Víctor. És cert, ens va arribar
el que mancava del debat de participació, el Diàleg de Participació. La resposta de
perquè no es va fer és perquè els Diàlegs es van muntar sobre l’estructura dels
Consells que tenim constituïts formalment o Taules que tenim constituïdes formalment.
No tenim cap taula de treball, a hores d’ara, ni cap Consell Consultiu sobre
Participació, i per això no es va fer. Però la demanada aquesta que ens va arribar ha
estat recollida en el Pla de Govern i tindrà la seva resposta amb l’inici del reglament, la
modificació del reglament de participació ciutadana que s’ha iniciat, ara vam constituir
la Comissió de Revisió. Durant el mes de gener hi hauran les sessions participatives
obertes a tota la ciutadania per fer les propostes de revisió del reglament. És a dir que,
en certa manera no vam contestar-te directament, segurament és una errada que vam
cometre, però ens va arribar i el propòsit d’esmena és aquest, fer-ho d’aquesta
manera.
Sobre els pressupostos de districte potser caldria dir que el que se sotmet a
participació no són 200 mil euros sinó 320 mil, el que passa és que hi ha 120 mil que
es destinen en els districtes, no en els barris. És una errada que es comet sovint, de
pensar que en alguns districtes s’està fent així, no en tots, que s’ha de repartir
proporcionalment pels barris o les associacions de veïns, quan la voluntat és que
aquests diners, aquests 30 mil, es destinin a actuacions en el districte, no cal
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forçosament que cada any correspongui a cada barri, sabem que no són prou diners
per a les mancances que té la ciutat, però a hores d’ara és la capacitat que tenim.
El reglament de participació, com dèiem, és cert, cal modificar-lo, cal revisar-lo, ens hi
hem posat, i durant el mes de gener es faran les sessions participatives, com dèiem, i
després tot el treball tècnic i polític per poder-lo presentar a aprovació durant l’any
2017.
Sobre el Pressupost Participatiu, jo no sé si es referia directament a mi, m’ha semblat
que sí, no recordo haver dit que la xifra era ridícula, sí que ens agradaria que fos molt
més complerta, molt més àmplia, però a hora d’ara, no tenim la capacitat de satisfer
les necessitats de totes les Regidories com per poder posar, a Participació i a
projectes proposats per la ciutadania, de més diners. Hi ha altres municipis de la
nostra mida que el que fan, podíem dir, que el pressupost que porten a Participació és
molt ampli, però que els projectes no surten de la ciutadania, sinó que la ciutadania el
que fa és prioritzar els projectes de l’equip de govern. Si això ho féssim nosaltres sí
que hi hauria, es podria sotmetre a participació tot el pressupost d’inversions. Però no
és el model que a hores d’ara s’ha optat, s’ha optat per consolidar el model que es va
començar l’any passat. Hi ha possibilitats de millora, segur. En això hi serem.
Sra. Caterina Armengol. Hola, Caterina Armengol, ciutadana de Manresa, monitora
de l’Esplai Vic-Remei, entre d’altres. Jo volia preguntar que un cop els Pressupostos
Participatius ja s’han votat i ja hi ha hagut els guanyadors, quan es comencen a dur a
terme?
Sra. Mireia Estefanell Medina. Depèn del projecte que sigui. Si és un projecte
urbanístic que necessita d’un projecte tècnic, que s’ha de fer un projecte d’execució,
que s’ha de fer un concurs públic perquè s’hi participi, s’allarga molt més en el temps.
De fet, ara s’estan executant projectes que eren dels pressupostos 2015. Però si és un
altre tipus de projecte, en pocs mesos pot estar... Per exemple, el mes de maig vam
fer el Procés Participatiu del 2016, i entre el juny, juliol i agost ja es va estar executant
un d’aquests projectes. És en funció de les necessitats tècniques i del temps que
calgui pel tipus de projecte.
Sra. Anna Querol. Hola, jo sóc l’Anna Querol, estic aquí com a ciutadana, sóc
coordinadora d’Iniciativa per Catalunya aquí a Manresa, i és clar, una de les coses que
em vingut a fer era escoltar les esmenes que havia fet Iniciativa, si havien estat
acceptades o no i amb base a què, per poder-les defensar, o contestar, aquesta
resposta de l’Ajuntament. Vinc, no hi ha document, es parla d’unes propostes que han
estat acceptades i unes que no, i per què no? Però, és clar, no esteu contestant a res.
El document ja vindrà durant la setmana i llavors qui podrà respondre? I on?
Sra. Mireia Estefanell Medina. El document de retorn amb totes les aportacions, hem
pensat que passar una imatge amb 400 propostes era molt feixuc, i hem elaborat un
document de retorn en què hi ha totes les aportacions de la ciutadania, arribessin via
els Diàlegs o Internet, amb el text en què hi han estat incloses, i les que no han estat
acceptades, amb l’explicació de per què. Això també serà públic i es penjarà.
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Sra. Anna Querol. Sí, però quan podem respondre? Jo esperava que fos públic abans
d’avui i que avui ho poguéssim discutir, o, com a mínim, poguéssim respondre
públicament, això.
Sra. Mireia Estefanell Medina. Bé, el que no hi ha, en el document, és qui ha fet cada
proposta. Això no queda recollit, estan totes les propostes, per tant, fer el retorn directe
a cada un dels proposants és difícil. I amb el que dius de poder respondre, el Pla de
Govern és un document del Govern que no se sotmet a votació, el que es va obrir és
el diàleg deliberatiu de la ciutadania, però en cap cas hi ha el compromís d’acceptar
totes les propostes.
Sra. Anna Querol. Pensava que el document el tindríem abans d’avui, que seria el
raonable, i llavors que avui poguéssim dir... Evidentment que qui acaba decidint el
Govern, però que la ciutadania podia dir ens agrada o no ens agrada com ha anat el
procés. No tindrem un moment per fer això, no?
Sr. Valentí Junyent. Tens raó que avui era el dia per presentar el document però la
situació és que el penjarem dijous i l’imprimirem a partir d’aquí. Jo crec que donant-te
la raó podem donar l’explicació de per què no s’ha pogut presentar avui, més enllà de
les causes que han portat a que l’exposició que hem fet avui, tot i que en el document,
que també es penjarà, sobre el retorn a la ciutadania no posa si la proposta ve
d’Iniciativa o del senyor Víctor Feliu, per dir dos representants que avui han intervingut.
Però, en relació a l’altre, només ens podem permetre dir-te que tens raó i que dijous
estarà penjat a la pàgina web.
Sra. Mireia Estefanell Medina. No sé si hi ha cap intervenció més.
Sr. Ramon Roure. Sóc Ramon Roure, en representació de la Rosa Roure, i jo no sóc
polític, fins ara han parlat els polítics, jo sóc del carrer. Una cosa, heu dit que un cop
estan exposats els projectes, els que decideixen aquells projectes si es poden portar a
terme són els tècnics de l’Ajuntament, heu dit?
Sra. Mireia Estefanell Medina. No, hi ha una comissió tècnica que valida que aquell
projecte concorda el que es proposa, que el pressupost sigui acurat als 50 mil euros, i
que si compleix els 5 o 6 propòsits que hem demanat.
Sr. Ramon Roure. Però a la comissió tècnica hi ha els polítics que estiguin dintre
l’Ajuntament i els tècnics?
Sra. Mireia Estefanell Medina. No, no, els tècnics, els tècnics municipals.
Sr. Ramon Roure. Els tècnics de l’Ajuntament. Val, llavors volia dir una cosa. A veure,
jo no desconfio dels tècnics de l’Ajuntament, però parlem amb lògica i sentit comú ara.
No seria també bo fer partícip d’aquesta consulta, per exemple, al Col·legi d’Enginyers
Tècnics, als arquitectes...? Pot ser un tècnic de l’Ajuntament, hi ha un projecte que
dius, guaita tu, m’agrada aquest, doncs aquest a mi m’agrada, com a cosa personal,
m’entens? Jo no dubto dels tècnics de l’Ajuntament, i no sé si seran 2 o 3 o els que
seran, no sé quants en teniu d’aquell tema, però ja dic, no seria millor també fer
partícip a gent tècnica que tenim a la ciutat?
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Sra. Mireia Estefanell Medina. A veure, en primer lloc, ens cal fer una defensa de la
Funció Pública, recordem que els tècnics municipals no són gent professionals lliberals
que treballin per compte propi sinó que treballen en defensa de la ciutadania i, per tant,
primer el que hem de fer és respectar l’honorabilitat de la seva feina. La comissió
tècnica no està formada per dos o tres, hi ha una quinzena de persones, de totes les
àrees de l’Ajuntament i es debat conjuntament. Difícilment serà un tècnic que posi el
projecte perquè sigui del seu agradat, sinó que es discuteix amb criteris objectius. De
fet, això n’és mostra, que l’any passat, de tots els projectes que es van presentar,
només en van quedar descartats 3.
Sr. Ramon Roure. No, jo ja he dit que no dubtava dels tècnics, però deia si ho podíeu
fer més extensiu perquè el qui tingui que decidir, si és l’Alcalde, com més opinions
tens...
Sra. Mireia Estefanell Medina. L’Alcalde no decideix.
Sr. Valentí Junyent. L’Alcalde no està en aquesta comissió. Ja sé que està una mica
obsessionat amb mi perquè ho va dir en un altre Consell de Ciutat. Jo, a part de que
em van escollir, novament, els ciutadans i, per tant, amb el seu vot o sense, sóc aquí
en representació d’aquells que van considerar que era bo que encapçalés la llista dels
que havien de governar, recordar-li que jo no estic en aquesta comissió, que els
tècnics van validar tots els projectes presentats per la ciutadania menys 3, per les
entitats de la ciutat, i que després, la votació dels ciutadans, jo vaig votar com a un,
però el meu vot tenia el mateix valor, com no podria ser d’altra manera, que el seu o el
de qualsevol altra persona que participés, i van guanyar els que van guanyar.
Però, vull dir, que jo no estic ni a la comissió, ni en la tècnica ni en la política, i
segurament, si ho encertem serà mèrit de tots, i si no ho encertem serà culpa de
l’Alcalde. Però això ja és la dinàmica tradicional, i en aquest sentit no hi ha res que
canviï. Però, vull dir, que sàpiga que jo no estic en aquesta comissió tècnica ni sóc el
que determino quins passen el primer tall, i sí que els tècnics són qui acaben valorant
la possibilitat. Perquè aquí també hi ha una qüestió que és bo que recordem que és
que els que assumeixen les responsabilitats dels projectes que es tiren endavant són
els propis tècnics, que, al final, validen o no la conveniència de determinades
actuacions. I la responsabilitat social, la responsabilitat civil, perdó, en cada cas, té la
importància que té, per tant, aquesta defensa que ha fet la Mireia Estefanell dels
nostres professionals, evidentment, si hi ha 600 persones que treballen a l’Ajuntament,
hauríem de defensar, i ho fem convençudament, no només el seu rol, sinó la seva
professionalitat i la seva idoneïtat, si no, no estarien en aquesta activitat, no hi serien.
Sra. Mireia Estefanell Medina. Hi ha alguna consulta més? Propostes? Si no és així,
si no hi ha més intervencions, doncs, passaríem la paraula al senyor Alcalde.
Sr. Valentí Junyent. Sé que tots esperaven tenir el document, per tant, ja he
reconegut que aquesta exposició estaria més complerta si hi hagués hagut el conjunt
de mesures. Està clar que les tindran a la seva disposició aquest dijous, imprimirem el
Pla de Govern pel repartiment a totes les entitats de la ciutat, associacions de veïns i
tots els particulars que ho desitgin. Hi ha hagut uns problemes tècnics que no ens han
permès avui tenir imprès aquest document, que ara mateix està en esborrany, per tant,
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no seria correcte que el poséssim aquí, però sí que ens semblava que havíem de
continuar mantenint el plantejament de com s’han escoltat les propostes de la
ciutadania, de quina manera aquestes 291 mesures estan en disposició de ser
elaborades en el que queda, en els 3 anys que queden del mandat, i esperem que en
la majoria dels casos responguin a l’esperit amb les que s’han fet per part de vostès,
de les entitats que les han fet arribar, del propi Govern, i que serveixin per millorar la
ciutat dintre de les possibilitats, que sabem que no són les que voldríem, però que les
possibilitats que a hores d’ara té la nostra ciutat. En tots els casos intentarem mantenir
aquesta vinculació, aquest diàleg i aquesta transparència, perquè és la nostra
obligació i el nostre convenciment. Agrair-los-hi l’assistència i fins una altra. Gràcies.
A continuació, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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