ACTA
PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT
Identificació de la sessió :
Núm.
02 / 2016
Caràcter
extraordinari
Data
27 de juny de 2016
Hora
19,05 h
Lloc
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa
carrer Fra Jacint Coma i Galí, octogonal 13, local 46

Assistents :
Marina Hosta Vila
Àngels Ferrer
Enric Martí
Antoni Erro Mas
Josep Duocastella Junyent
Lluis Brucart
Jaume Jorba Segura
Josep Burillo Gispets
Antoni Martinez
Carles Planes
Felip Gonzalez Martín
Jordi Masdeu Valverde
Rosa Roura Selga
Mireia Estefanell Medina
Joan Calmet Piqué
Ester Cruz

AVV Sagrada Família
Escola Oficial d’Idiomes
FAVM
AVV Cal Gravat-Bufalvent
AVV Viladordis
AVV Sant Pau
AMPA Escola Itaca
AVV Els Comtals
UBIC
GEST
PSC
CUP
Casal gent gran i Associació Gent Gran Font dels Capellans
Regidora del Consell del Districte de Llevant
President del Consell del Districte de Llevant
secretària

S’incorporen durant la sessió:
Miguel Cerezo Ballesteros
C’S
Imma Casals Fontanet
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes

Ordre del dia :
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
Tria de les actuacions a executar el 2016.
Informacions sobre el procés del Pla de Govern.
Assumptes sobrevinguts.
Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior, de l’11 de maig de 2016.
Després d’una breu benvinguda per part del president, es sotmet a aprovació l’acta de la sessió
anterior. La senyora Àngels Ferrer proposa que s’afegeixi ,en un paràgraf de la seva intervenció, la
menció “al camí dels Tuvots”, per tal que quedi clara la referència al punt on es demana més
il·luminació.
Així, el paràgraf queda de la següent manera:

“La senyora Àngels Ferrer, de l’Escola Oficial d’Idiomes, diu que l’escola paga el llum de la parada de
l’autobús,i que no té problema en deixar passar els veïns per la propietat. Tot i així, la demanda
expressa és que hi hagi més il·luminació al camí dels Tuvots. Esmenta que va parlar amb en Manel

Ribera pel pressupost i que hi havia dues opcions: un pressupost que puja uns 4.500,00 euros i un
altre que puja uns 12.000,00 euros i arriba fins a la carretera Viladordis.”

Sense més intervencions, l’acta és aprovada amb l’esmena anterior.

2. Tria de les actuacions a executar el 2016

El senyor Joan Calmet explica que la comissió de seguiment – formada per la senyora Marina Hosta, i
els senyors Antoni Erro i Jaume Jorba – s’ha reunit per valorar les propostes d’actuacions a executar
el 2016.
S’ha seguit el criteri de donar joc a tots els barris del districte, de manera que tots 7 siguin beneficiaris
amb alguna de les actuacions.
Relaciona les actuacions proposades per la comissió, que són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millora del paviment crta. Pont de Vilomara (semàfor) per tal d’evitar l’acumulació d’aigua a
Cal Gravat. Pressupost 3.006 euros. Actuació que beneficia a Cal Gravat i la Balconada.
Millora d’escales i barana (c.Forn i c.Pujada Roja). Pressupost 3.200 euros.
Millora de la senyalització d’accessos al barri de Viladordis (direcció prohibida zona illeta).
Pressupost 400 euros.
Condicionament de l’espai de llar d’infants per a gent gran, Sant Pau. Pressupost 3.600
euros.
Instal·lació de bancs al barri del cal Gravat. Pressupost 2.250 euros. Es procurarà que els
bancs siguin gratuïts perquè s’obtinguin de Diputació, per la qual cosa només caldria comptar
l’import de la instal·lació.
Treballs de pacificació del trànsit a cal Gravat. Pressupost 4.200 euros.
Sòcol del local de l’Associació de Veïns els Comtals. Pressupost 1.000 euros.
Millora de l’enllumenat al camí dels Tuvots, entre el camí de les Cots i les pistes de conduir.
Pressupost 4.250 euros. Si es volgués fer el tram entre les pistes de conduir i la crta de
Viladordis el seu pressupost és més elevat, de moment s’aparcaria.
Instal·lació d’enllumenat a les escales de la pista de petanca del Tossal del Coro, a la Font
dels Capellans. És l’actuació més important, el seu pressupost inicial era de 15.015 euros,
tanmateix es va demanar un nou pressupost que puja 10.251,80 euros.

Fins aquí les actuacions sumen 32.158 euros.

El senyor Calmet fa un repàs de les actuacions que queden fora per diversos motius, esmenta per
exemple les que tenen un pressupost molt elevat, com la construcció de la rampa als blocs 24 i 26 de
la Balconada, que és una obra molt complexa i puja 35.000 euros, i el tram de vorera en mal estat al
carrer Alvar Aalto, que consumeix la meitat del pressupost disponible. També fa referència a les obres
que es considera no incloure perquè se’n prioritzen d’altres; una d’elles és la millora del paviment
d’accés als Comtals, exposant que en aquest barri s’ha prioritzat una altra actuació, que es considera
més urgent.
El senyor Josep Burillo demana qui ha sol·licitat la millora del sòcol del local dels Comtals,i assenyala
la urgència del parc infantil d’aquest barri, que ja fa temps que presenta senyals de deteriorament i
perillositat, i la necessitat de treure l’actuació del sòcol i substituir-la per la millora del parc infantil.
El senyor Calmet diu que ho va sol·licitar la Presidenta, que ha deixat el càrrec, i actualment l’entitat
presenta cert buit de poder. I dóna veu al plenari per canviar l’actuació del sòcol i substituir-la per la
millora del parc infantil. Els membres assistents expressen la seva conformitat al canvi d’actuació.
El senyor Enric Martí diu que algunes coses molt necessàries no caldria que es portessin aquí, per la
limitació del pressupost de 30.000 euros, i que se’ls hauria de donar sortida per altres vies.

Respon el senyor Joan Calmet que, efectivament, hi ha moltes actuacions que ja es deriven a d’altres
vies, i posa com a exemples l’arranjament del camí de la Salut, que s’ha entrat en una línia de
subvenció de la Diputació que és per l’arranjament de camins rurals, i el carrer del Forn, que també
s’ha entrat a Xarxa de Diputació. L’import d’aquesta actuació és molt elevat, uns 90.000 euros, i no té
sentit incloure’l al districte.
La senyora Marina Hosta pregunta sobre la diferència entre els pressupostos d’il·luminació al Tossal
del Coro, proporcionats per SECE , i el senyor Joan Calmet explica que la diferència recau en què en
el més econòmic hi ha la meitat de llum (dues lluminàries). La senyora Marina Hosta demana si està
previst un punt de llum per a futures ampliacions i el senyor Calmet respon que li sembla ja es deixarà
preparat.
S’ aproven les actuacions proposades per la comissió, amb la salvetat del sòcol del local dels Comtals
i el seu canvi pel parc infantil dels Comtals, amb un pressupost de 3.400 euros. El pressupost total és
de 34.558 euros.
A continuació el senyor Calmet repassa altres actuacions que es van demanar i que s’estan tramitant
o ja s’han solucionat: esmenta que s’ha passat a Carreteres la necessitat d’una barana més alta i
segura a l’entrada del pont, a la C55; diu que ja s’ha fet la desbrossada de la mitjanera d’entrada a
Viladordis; comenta que hi ha a disposició la documentació sobre el mosquit tigre, que serà enviada
per la secretària als assistents a la sessió, a petició dels mateixos, juntament amb la informació sobre
les actuacions de prevenció que és previst portar a terme aquest any.
3. Informacions sobre el procés del Pla de Govern.
La regidora Mireia Estefanell informa sobre el procés del Pla de Govern a través de la projecció d’un
PowerPoint que il·lustra l’explicació.
S’explica què és el Pla de Govern, com un document que recollirà les principals actuacions que es
faran els propers anys a la ciutat. Es classifica en 5 eixos, 26 àmbits, 246 actuacions.
La participació, continua la regidora, és possible a través de dos canals: els diàlegs, i la virtual.
Comenta el calendari dels diàlegs, i explica la participació virtual. Les actuacions poden ser
proposades pel govern o pels ciutadans (apareixen en blau, a la web).
Diu que hi haurà una sessió extraordinària del Consell de Ciutat, la primera setmana d’octubre, per
exposar el document final. Per acabar l’exposició demana si hi ha dubtes o qüestions a comentar, i si
algú que hagi participat ho vol valorar. La senyora Marina Hosta, que diu haver assistit al de Joventut,
i la senyora Rosa Roure, que ha assistit al de Salut, en fan una breu valoració. La senyora Roure diu
que el va trobar poc concret, i passa a referir-se al de Mobilitat, que, segons diu la regidora Estefanell,
tindrà lloc el dimecres 29.
El senyor Calmet explica què s’entén per mobilitat i la senyora Roure valora l’accessibilitat de la ciutat
i l’escassetat de parcs i zones verdes en comparació a d’altres ciutats.
El senyor Antoni Martinez diu que constitueix un problema de salubritat el fet que hi hagi gent que
remena els contenidors i deixen l’escampall pel terra. I fa referència expressa al contenidor que es
troba davant el Caprabo, al carrer Pompeu Fabra, on va observar escampades restes de peix. Exposa
altres localitzacions problemàtiques, com el contenidor del Sobrevias, prop del Consum.
El senyor Jordi Masdeu diu que la problemàtica és l’arrel del problema; la misèria que empeny a
remenar els contenidors. El senyor Joan Calmet valora aquesta realitat, considerant que qui es troba
en aquest nivell humanitari tan crític no atén a gaires consideracions.
Essent les 19:55 es retira la regidora Mireia Estefanell, qui vol fer constar que ha d’abandonar la
sessió perquè ha d’assistir a un acte, a l’Ajuntament.
La senyora Marina Hosta diu que un altre problema el constitueixen els matalassos abandonats, i el
senyor Joan Calmet respon que es tracta d’una batalla perduda, doncs no hi ha justificació quan es

troba a disposició un servei de recollida a domicili. Es planteja la possibilitat de fer més difusió del
número de telèfon, a fi que amb qüestions de civisme no es pugui al·legar desinformació.

4. Assumptes sobrevinguts.
No hi ha altres assumptes sobrevinguts.

5.Torn obert de paraules.

El senyor Antoni Martínez demana que es vagi a mirar la desbrossada de la mitjanera, a què s’ha fet
referència durant la sessió, el senyor Duocastella diu que hi ha un projecte per perllongar-la, amb via
de bicicletes, fins a Viladordis. Al·lega el senyor Calmet que ambdues actuacions no són
incompatibles.
La senyora Rosa Roure pregunta per la senyal de direcció prohibida, entrant a Viladordis,i el senyor
Calmet aclareix el punt on es troba i els dubtes que genera.

I sense cap més observació, s’aixeca la sessió a les 20:00 h.

