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PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ COMUNITÀRIA  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA-ÀREA D’ALCALDIA  
 
 
DICTAMEN DELS CONSELLS DE DISTRICTE 2011-2015 
 
 
Funcions: 
S’estableix com a òrgan específic, per tal de facilitar la participació ciutadana 
en la gestió dels assumptes municipals a en les àrees territorials 
corresponents, un Consell Territorial de Districte en cadascun dels districtes de 
la ciutat. El Consells Territorials de Districte tenen les funcions següents: 
 

a) Informar i rebre informació de les propostes municipals que afectin al 
districte i dels projectes d’interès global de ciutat. 

b) Emetre informes sobre matèries de competència municipal. 
c) Proposar les inversions que cal fer al districte per tal que es tingui en 

compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals. 
d) Fomentar la coordinació entre les associacions del districte i entre 

aquestes i l’Ajuntament. 
e) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el 

funcionament dels serveis i els organismes públics municipals. 
 
Composició: 
Cada Consell Territorial de Districte està format per: 

 
• Sis regidors o regidores, a proposta dels grups municipals d’acord 

amb el principi de proporcionalitat amb els vots obtinguts en les 
darreres eleccions municipals, dins de l’àmbit corresponent al 
districte.  

• Vuit representants de les entitats ciutadanes que desenvolupen la 
seva activitat de forma preferent en el districte, designats pel Ple de 
la Corporació, a proposta de les mateixes entitats. 

• Vuit representants dels veïns i veïnes del districte, persones majors 
de 16 anys residents al districte, triades aleatòriament en funció de la 
composició sociodemogràfica del districte, i respectant la 
proporcionalitat de gènere, quatre homes i quatre dones. 
 

 
En compliment d’aquesta proporcionalitat, els Consells de Districte estan 
composats pels següents membres: 

 
 
Districte I  

 
Regidors/es: 

• Joaquín Guerrero García (PSC-PM) 
• Pere Gutiérrez Alemany (PSC-PM) 
• Maria Gato Fernando (PSC-PM) 
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• José Padilla Roig (PP) 
• Carles Lozano Ferrer (CiU) 
• Idoia Baixench Rodríguez (ICV-EUiA) 

 
Representants d’entitats 

• Joan Pedrero Utrilla, representant de l’AV Casc Antic Viladecans 
• Francesc Arnau i Sánchez, representant de l’AV Parc de la Torre 

Roja 
• Ángela Losada de la Rosa, representant de l’AV Barri de Sales 
• Eduardo Tobaruela Silva, representant de l’AV Can Preciós 
• Josep Monclús Peirats, representant de l’AV Sant Jordi- 

Gabrielistes 
• Raquel Díaz Gil, representant de l’AMPA Escola  Pau Casals 
• Elamrani Elmamoun, representant de l’associació Al Nour 
• Antonio Cuena Lores, representant dels Jubilats Barri de Sales 

 
Ciutadans/es  

• Diego José López Torneros  
• Laura Morales Pardo  
• Mª del Rosario Fernández Ávila  
• Isabel Mateo Gomà  
• Dolores Mumany Fontdevila  
• Eusebio Muñoz Rafael  
• Alejandro Muñoz Vallejo  
• Angel Santana Alguacil 

 
Districte II 

 
Regidors/es 

• Gisela Navarro Fuster (PSC-PM) 
• Josefa Miret Llauradó (PSC-PM) 
• Anselmo Sánchez Ramírez (PSC-PM) 
• Antonio Casalvazquez Jiménez (PP) 
• Esther Lligadas Rivas (CiU) 
• Encarna García Jiménez (ICV-EUiA) 

 
Representants d’entitats 

• Miguel Monzón Merino, representant de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats de Montserratina 

• Agustín Llinares Fernández, representant de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats de Montserratina 

• Tina Heredia Garcia, representant de l’AV La Unión 
• Antonio Murillo Murillo, representant de l’AV La Unión 
• Enrique Pelaez Rodríguez, representant de l’AV La Riera 
• Faustino Murillo Martínez, representant de l’AV La Riera 
• Carmen Rodríguez Díaz, representant de l’AV Montserratina 
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• Mª Rosario Martínez Rodríguez, representant de l’AV 
Montserratina 

 
Ciutadans/es  

• Catalina Navarro Ruiz  
• Albert Bosch Saltiveri  
• José Manuel Paredes Alfonso  
• Damián Martin Soto  
• Antonio Membiela Carmona  
• María Teresa Toledano Martínez  
• Lisandra Valls Puentes  
• Belen Ruiz Ruiz 

 
Districte III 
 

Regidors/es 
• María Salmerón Chacón (PSC-PM) 
• Verónica Arasil García (PSC-PM) 
• Gracia Sancho Ruiz (PSC-PM) 
• Mª José Díaz Algarín (PP) 
• Carles Lozano Ferrer (CiU) 
• José Luís Atienza Ferrero (ICV-EUiA) 

 
Representants d’entitats 

• Teodomiro Martinez Monleón, representant de l’AV Can Palmer 
• Adolfo Corbacho Pérez, representant de l’AV Hospital-Roca 
• José Arcas Morales, representant de l’AV Congreso 
• Vicente Andreu Torrecillas, representant de l’ AV Hispanitat 
• Mª Ángeles Pinel Serrano, representant de l’AV Alba- rosa 
• Manuel González Fernández, representant de l’Associació Casal 

Gent Gran Can Pastera 
• José Santos Silva, representant de l’Associació Gitana de 

Viladecans 
• Mariano Sances Sances, representant de l’AV Luis Moré 

 
Ciutadans/es  

• Irene Rodríguez Luque  
• Juan Manuel Corte de la Molina  
• Antonio Torrejón Herrera  
• Ricardo Fernández Marín  
• Aránzazu Gutiérrez Herreros  
• Antonio Pertusa Perez  
• Hakima Salhi  
• María Teresa Camba Valle 

 
Durant el mandat, s’han verificat les següents baixes i substitucions de 
consellers/es: 
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Districte I:    Diego Requena substitueix a Joan Pedrero. 
Laura Morales Pardo i Alejandro Muñoz Vallejo també són  
baixes però no se’ls substitueix perquè coincideix amb el 
final del mandat.  

 
Districte II: José Manuel Paredes substitueix a Antonio Membiela 

Carmona 
Ouarda Boukricha substitueix a M. Teresa Toledano 
Martínez 
Simón Labad substitueix a Albert Bosch 
José Luis Morales García substitueix a Damián Martín 
María Galán Martínez substitueix a Ouarda Boukricha 
També són baixes Juan Rubio Pastor i Belén Ruiz Ruiz, 
que no es substitueixen perquè caldria fer un nou sorteig a 
final de mandat. 
 

Districte III:  Ana María Pérez Vaz substitueix a Hakima Salhi  
Pablo Esteban Pardo substitueix a Antonio Pertusa Pérez   

 
 
Sessions: 
Les sessions del Consells poden ser ordinàries i extraordinàries i es reuneixen 
almenys tres cops l’any.  
 
Durant el mandat 2011-2015, els Consells de Districte s’han reunit quatre cops 
de manera ordinària, per separat, i dos cops de manera extraordinària, els tres 
districtes conjuntament.  
 
A més, s’han celebrat tres reunions informatives, una formació per als 
consellers i conselleres sobre la plataforma Consensus i una visita d’obres dels 
consellers/es. 
 
 
Reunions ordinàries (dates): 

Districte I:  
− 8 d’octubre del 2012 
− 15 d’abril del 2013 
− 11 de novembre del 2013 
− 20 d’octubre del 2014 

 
Districte II: 

− 9 d’octubre del 2012 
− 16 d’abril del 2013 
− 12 de novembre del 2013 
− 22 d’octubre del 2014 
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Districte III: 
− 10 d’octubre del 2012 
− 17 d’abril del 2013 
− 13 de novembre del 2013 
− 21 d’octubre del 2014 

 
 
Reunions extraordinàries (dates): 

− 9 de juliol del 2013 
− 19 de març del 2014 

 
 
Reunions informatives: 

− El dia 19 de juny del 2013  
Es convoca els consellers/es per informar-los sobre el nou espai 
d’activitat econòmica de Ca n’Alemany i sobre les mesures 
alternatives de mobilitat que es posen en marxa amb motiu del 
tancament de l’accés 50 de l’autopista C32. 
 

− Els dies 19, 21 i 22 de gener de 2015 
Es convoca els consellers/es en tres sessions per districtes, per 
presentar-los dins del Pla local per a la millora de l’èxit educatiu i 
les  activitats que ofereix. 
 

− El dia 23 de gener de 2015 
Es convoca els consellers/es per presentar-los el Pla Funcional 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans, el marc de 
desenvolupament, els criteris de planificació, les consideracions 
estratègiques i la previsió d’espais i àrees. 

 
 
Formació sobre la plataforma Consensus: 

− Els dies 28 i 29 de novembre del 2013 
Amb motiu de la posada en marxa de la pàgina de Viladecans 
dins la plataforma Consensus, s’organitza una formació específica 
per als consellers i conselleres de Districte, per tal de facilitar-los 
l’accés i el coneixement de la mateixa, a càrrec de la Fundació 
Ciutat de Viladecans.  
La formació es realitza en una única sessió de dues hores, però 
els participants es divideixen en dos grups, els dies 28 i 29 de 
novembre. 
En total participen hi 30 consellers/conselleres.   
Prèviament, els dies 21 i 22 d’octubre del 2013, ja s’havia realitzat 
una formació per a tres consellers que no tenien cap coneixement 
d’informàtica. 

 
 
 
 



  

6  

Visita d’obres: 
− El dia 8 de novembre del 2014 

En compliment del compromís adquirit en les reunions dels 
Consells de Districte dels dies 20, 21 i 22 d’octubre del 2014, 
s’organitza una visita dels consellers i conselleres, presidida per 
l’alcalde, a les obres en curs dels següents equipaments: 
 

1. Complex esportiu de la Torre Roja 
2. Casal social de la Montserratina 
3. Ateneu de les Arts 

 
Hi assisteixen 18 consellers/es dels tres districtes, a més de 
l’alcalde, tècnics municipals i regidors de Districte. 

 
 

Continguts tractats a les reunions ordinàries i extraordinàries: 

A les reunions ordinàries es tracten temes comuns als tres districtes i d’altres 
específics de cadascun d’ells. 

Els continguts comuns han estat els següents: 

• Procés de constitució dels Consells de Districte. 

• Contractes de barri: els grans compromisos que inclouen i el temes 
específics que s’han de desenvolupar, a més de representar una forma 
de donar a conèixer la feina que fan les associacions de veïns.  

• Característiques i àmbit d’implantació del nou sistema de contenidors, 
que aporten millores en la neteja de la zona d’aportació i dels 
contenidors (només als districtes I i II).  

• L’Ecoaparcament 

• La creació de la Taula de Coordinació Local per l’Habitatge per abordar 
problemàtiques en matèria d’habitatge a Viladecans. 

• Descripció de l’eina Consensus com a espai de participació virtual i 
informació sobre la realització de dos cursos d’informàtica per als 
consellers/es,  amb dos nivells de coneixements. 

• Seguiment de les intervencions realitzades a cadascun dels barris dins 
del marc de desenvolupament dels contractes de barri. 

• Elecció i nomenament dels consellers/es de Districte que esdevenen 
membres de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat.  

• Presentació de les línies generals de l’avantprojecte dels pressupostos 
municipals per a l’any 2014, basat en tres eixos bàsics: serveis socials, 
educació i promoció econòmica. 

• Recull de la realització de la formació sobre la plataforma Consensus, en 
la qual participen molts consellers/es i invitació als qui no ho han fet a 
comunicar el seu interès per tal d’organitzar una altra sessió. 
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• Anunci de la realització d’un taller de formació per a les persones 
encarregades de la gestió de la secretaria del Banc del Temps, a càrrec 
de l’empresa Salut i Família, al qual s’ha convocat a consellers/es de 
Districte, associacions de veïns i Federació d’Associacions de Veïns. 

• Informació sobre el ple funcionament de la plataforma Consensus, un 
cop resolts els problemes tècnics que es van presentar en un primer 
moment. 

• Planificació d’una visita a les diferents obres que s’estan realitzant a la 
ciutat (complex esportiu de la Torre-roja, Casal de barri de la 
Montserratina, Ateneu de les Arts), el dia 8 de novembre del 2014. 

• Seguiment sobre la posada en marxa del Banc del Temps de Viladecans 
el mes de setembre i de les accions realitzades fins al moment. 

 

Per districtes, s’han treballat les següents qüestions: 

Districte I 

• Rehabilitació de l’edifici de Ca n’Amat per a recuperar-lo com a Centre 
d’Interpretació del Patrimoni Local. 

• Informació sobre la situació de les obres del nou complex esportiu de la 
Torre-roja. 

 

Districte II 

• Proposta de remodelació de la plaça de la Constitució i anunci d’un 
procés de participació ciutadana. També es comenten les afectacions en 
l’aparcament i el condicionament provisional de carrers del voltant a tal 
efecte.  

• Informació sobre el canvi d’ubicació de l’Oficina del Districte II, així com 
de les entitats que tenien a la plaça de la Constitució, a causa del 
començament de les obres de la plaça. La nova seu provisional 
s’ubicava al carrer del Dos de Maig 46. 

• Informació sobre les problemàtiques de soroll al parc de la Mola, les 
reunions mantingudes amb els veïns i veïnes i les solucions proposades. 

 

Districte III 

• Visita a la nova escola de Ponent, amb explicació sobre els criteris de 
construcció de l’edifici. 

• Informació sobre l’obertura del Casal d’Entitats de Ponent, a la seu de 
l’antiga Escola Fleming, on s’ubiquen les associacions de veïns de Can 
Palmer, Lluís Moré i Viviendas del Congreso. També es comenten les 
activitats que s’hi desenvolupen. 
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A les dues reunions extraordinàries celebrades es van abordar les següents 
qüestions: 

• Presentació de les mesures de mobilitat alternativa implementades arran 
de les obres d’urbanització a la sortida 50 de l’autopista, al viaducte de 
Ca n’Alemany. També es comenten els terminis previstos d’execució i 
els dispositius policials previstos per a les hores punta de trànsit. 

• Valoració satisfactòria del desenvolupament dels contractes de barri 
2012-2013 i inici del procés de renovació dels mateixos. 

• Presentació dels Contractes de Barri 2014-2016, repassant el procés 
d’elaboració i destacant que en el Ponent s’hi hagin afegit l’Associació 
Cultural Gitana i les AMPA de les escoles Can Palmer, Enxaneta i de 
l’Institut Viladecans. 

• Signatura dels Contractes de Barri 2014-2016 el dia 19 de març de 
2014. 

 

Els temes treballats dins del marc dels Consells de Districte durant aquest 
mandat són, a vegades qüestions puntuals que han quedat resoltes. D’altres, 
però, corresponen a grans línies de treball de ciutat, objectius a llarg termini de 
millora de Viladecans, que segurament tindran continuïtat en la feina dels 
propers anys. 

 


