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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.1. Acció Social: 15 Propostes ciutadanes 10 incorporades total o parcialment – 5 descartades
Aportació de la ciutadania
1.Impuls del projecte Masoveria Urbana.

Acció incorporada al Pla de Govern
Impuls del projecte de Masoveria Urbana i la
seva concertació amb entitats socials que
vulguin portar a terme projectes d’aquestes
característiques.

2. Assegurar que les beques de menjador

Ampliació de la dotació pressupostària de
beques de menjador, amb la finalitat
d’arribar a cobrir el 100% de les beques de
nens amb risc d’exclusió social.

escolar siguin suficients en quantitat i
cobertura per garantir un àpat saludable i un

Acció descartada

espai educatiu als migdies als centres
educatius durant el curs escolar i també fora
d'ells als infants que ho necessitin.
3. Crear una xarxa d'aprovisionament

És una actuació existent. Actualment la
majoria d’ usuaris que van a la plataforma
dels aliments de la Fundació Rosa Oriol són
derivats pels Serveis Socials municipals, i es
fa sota criteris homogenis. Pel que fa a la
promoció d’acords contra el malbaratament,
són accions que s’estan desenvolupant des
de la mateixa Plataforma i també des de la
Fundació Banc d’aliments de Barcelona.

d'aliments estable, liderada per l'Ajuntament
malgrat sigui gestionada a través d'entitats.
Establir criteris universals per a tota la
població. Promoure acords amb empreses i
institucions contra el malbaratament
d'aliments.
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4. Promoure programes conjunts de treball
entre serveis socials i serveis d'ocupació en la

Elaboració i execució d’un programa de
formació i inserció laboral per a les persones
amb risc d’exclusió social.

lluita contra la pobresa i l'exclusió.
5. Reforçar la xarxa de serveis socials
municipals per garantir unes ràtios adequades
en l'atenció a les persones i reduir les actuals

Reforç de la xarxa de serveis socials
municipal per garantir unes ràtios
adequades en l’atenció a les persones i
reduir les llistes d’espera actuals.

llistes d'espera. Reestructurar el servei per
aconseguir que els professionals puguin
destinar més temps a l'acció comunitària.
6. Creació d'una unitat de baremació social
dins del departament de serveis socials per

Revisió dels barems d’ajuts en base a la
tarifació social municipal i creació d’una
oficina de barems.

descarregar els professionals
de les tasques de control del barems socials
per accedir als diversos tipus d'ajudes.
7. Reforçament de la unitat de dependència
per tal d'agilitar l'elaboració dels plans

Millora i optimització dels serveis d’atenció a
la dependència i discapacitat destinant-hi
més recursos.

individuals de les persones receptores d'ajuts a
la dependència.
8. Reforçar el treball grupal entre les persones

Aquesta actuació ja es porta a terme com a
metodologia de treball en el Departament
de Serveis Socials.

afectades per problemàtiques socials com a
metodologia bàsica per desenvolupar les seves
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actituds i aptituds i contribuir a la seva inserció
social
9. Posada en marxa d'un observatori social que
aporti dades per tal de conèixer l'evolució dels
principals indicadors socials de la ciutat,
avaluar l'impacte de les polítiques públiques i

Posada en marxa d’un observatori social que
aporti dades per tal de conèixer l’evolució
dels principals indicadors socials de la ciutat,
avaluant l’impacte de les polítiques
públiques i adaptar-les a les necessitats
emergents.

adaptar-les a les necessitats emergents.
10. Incrementar els recursos que l'ajuntament
destina als plans de desenvolupament

Execució dels quatre Plans de
Desenvolupament Comunitari de la ciutat.

comunitari que gestionen les associacions de
veïns
11. Donar a conèixer el funcionament del

Aquesta actuació ja s’està portant a terme .

projecte Més A prop
12. Reducció del temps d'espera per obtenir el
Servei de Teleassistència

Reducció del temps d’espera per obtenir el
Servei de Teleassistència.

13. La custòdia de les claus dels usuaris del

No s’ha recollit cap queixa dels usuaris
d’aquest servei en aquest sentit.

Servei de Teleassistència no es fa bé, s'hauria
de trobar solucions a l'estil de la utilitzada per
Creu Roja
14. Sota el lideratge municipal, crear un marc

Aquesta actuació es desenvolupa
actualment a través del Consell de Serveis
Socials municipal.

de coordinació estable i permanent entre el
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govern municipal i les plataformes, xarxes,
associacions veïnals i altres entitats ciutadanes
que estan treballant en la defensa dels drets
socials de la ciutadana a través de la solidaritat
i l'autogestió.
15. Intensificar la lluita contra la pobresa

Intensificació de la lluita contra la pobresa
energètica. Aplicació de la llei 24/2015 en
energètica. Aplicar la llei 24/2015 en l'àmbit de
l’àmbit de les competències locals i exigir al
les competències locals i exigir al govern de la govern de la Generalitat el seu
desplegament reglamentari en la part no
Generalitat el seu desplegament reglamentari
impugnada pel TC. Reforç dels protocols
en la part no impugnada pel TC. Reforçar els
d’ajuda a les persones afectades, fent que
les empreses subministradores participin de
protocols d'ajuda a les persones afectades, fent
forma corresponsable en les solucions.
que les empreses subministradores participin
de forma corresponsable en les solucions.
Articular un servei d'atenció als consumidors i
consumidores vulnerables per identificar
mesures d'eficiència i estalvi.
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.2 Habitatge: 9 Propostes ciutadanes 8 incorporades total o parcialment – 1 descartada
Aportació de la ciutadania
16. Creació d'un Fons social d'habitatge i
elaboració d'un Pla de mobilització urgent
d'habitatge públic.

Acció incorporada al Pla de Govern
- Cooperació amb l’Agència d’Habitatge de
Catalunya en la valoració de les situacions
de risc d’exclusió residencial i en
l’adjudicació i seguiment dels habitatges de
lloguer social que administra l’agència,
inclosos els provinents de la cessió per part
de les entitats financeres.
-Impuls de mesures per a la mobilització
urgent d’habitatge públic.

17. Estimular la sortida al mercat dels pisos
buits, sancionant als propietaris que els
retinguin.
18. Impulsar polítiques municipals de
masoveria urbana concertades amb entitats
socials que vulguin desenvolupar projectes

Aplicació del Programa d’inspecció i
intervenció de l’Ajuntament de Manresa
sobre els habitatges desocupats en situació
anòmala.
Impuls del projecte de Masoveria Urbana i la
seva concertació amb entitats socials que
vulguin portar a terme projectes d’aquestes
característiques. (Recollit a Acció Social)

d'aquestes característiques.
19. Posada en marxa d’una unitat de

Fer un seguiment de les persones
beneficiàries d’habitatges socials per tal de
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Acció descartada

seguiment de les persones beneficiàries

garantir una bona integració social.

d'habitatges socials per tal de garantir una
bona integració social.
20. Posada en marxa de programes socials

Els programes socials d’inserció i formació
no poden ser exclusius per a persones
beneficiàries d’habitatges socials. Es una
discriminació cap a altres col·lectius.

d'inserció social i laboral per a les persones
beneficiàries d'habitatges socials
21. Donar continuïtat a la cooperació amb la
Generalitat en la política d’ajuts al lloguer.

22. Seguir cooperant amb l’Agència
d’Habitatge de Catalunya en la valoració de les
situacions de risc d’exclusió residencial i en
l’adjudicació i seguiment dels habitatges de
lloguer social que administra l’agència,

Cooperació amb la Generalitat en la política
d’ajuts al lloguer.

Cooperació amb l’Agència d’Habitatge de
Catalunya en la valoració de les situacions
de risc d’exclusió residencial i en
l’adjudicació i seguiment dels habitatges de
lloguer social que administra l’agència,
inclosos els provinents de la cessió per part
de les entitats financeres.

inclosos els provinents de la cessió per part de
les entitats financeres.
23.Reforçar el servei dotacional d’allotjament
d’emergència que venen prestant els serveis
socials

Posada en marxa de polítiques de
concertació o aplicació de mecanismes
legals per a l’obtenció d’habitatges i ampliar
el parc d’habitatges de lloguer social i de
lloguer assequible.
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24. Adoptar mesures que incentivin la
rehabilitació dels habitatges buits amb la
finalitat d’aconseguir que reuneixin les

Adopció de mesures que incentivin la
rehabilitació dels habitatges buits amb la
finalitat d’aconseguir que reuneixin les
condicions d’habitabilitat.

condicions d’habitabilitat.
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.3. Sanitat: 12 Propostes ciutadanes 6 incorporades total o parcialment – 6 descartades
Aportació de la ciutadania
25. Donar continuïtat a tot el que s'acordi en el

Acció incorporada al Pla de Govern

document de Pla de Govern
26. Creació de programes de conscienciació i
prevenció de drogodependències pels joves.

27. Creació d'un àmbit específic de

Acció descartada
No és una actuació sinó un compromís
polític..

Impuls d’accions preventives i de
sensibilització cap a la població en relació
a les drogodependències i altres
addicions, en el marc de la coordinació i
col·laboració d’entitats i institucions que
formen part del Consell Municipal de
drogodependències.
Admesa, vegeu acció anterior.

drogodependències en el Pla de Govern.
28. Plantejaments transversals més globals de

Aquesta actuació és més un aspecte
metodològic que una actuació en si mateixa.

totes les accions de govern.
29. Concreció de les actuacions del Pla de Salut

La redacció i el desenvolupament del Pla de
Salut ja ho contempla.

2016-2019.
30. Reforç de les campanyes de prevenció de
malalties que realitzen les associacions i
incorporació de noves activitats preventives.

Millora de la informació sobre les entitats de
l’àmbit de la salut de la ciutat.
Aquesta actuació la realitza l’Agència de
Salut pública i no és competència municipal.
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31. Valoració de l'adaptació de l'aplicatiu
Projecte Actius, com a canal d'informació i

Millora de la informació sobre les entitats de
l’àmbit de la salut de la ciutat.

comunicació entre les entitats de salut i cap a
la ciutadania.
32. Incorporació en algun mitjà de
comunicació, com l'Apuntador, un espai de

Millora de la informació sobre les entitats de
l’àmbit de la salut de la ciutat.

salut per noticies, consells, etc.
33. Impuls d'accions preventives i
sensibilització a la població en relació a les
drogodependències i altres addicions, en el
marc de coordinació i col·laboració d'entitats i
institucions que formen el Consell Municipal
de drogodependències

Impuls d’accions preventives i de
sensibilització cap a la població en relació
a les drogodependències i altres
addicions, en el marc de la coordinació i
col·laboració d’entitats i institucions que
formen part del Consell Municipal de
drogodependències.
(Acció admesa n.1)

34. Cal que el govern municipal sigui

4. No és de competència municipal

políticament actiu exigint a les administracions
sanitàries competents i a les entitats
proveïdores de serveis sanitaris i hospitalaris,
un pla de reducció de les llistes d'espera tant
en consultes d'especialistes, com pel que fa a
proves diagnòstiques, intervencions
quirúrgiques i tractaments.

9

35. Revisar els atorgaments dels Caps a les

5. No és de competència municipal

famílies segons l'adreça. Que aquests es facin
de forma radial i no com fins ara
36. Ubicar el CAP del Barri Antic en un punt

6. No és de competència municipal

més accessible i pròxim al barri de Valldaura
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.4. Gent gran: 15 Propostes ciutadanes 10 incorporades total o parcialment – 5 descartades
Aportació de la ciutadania
37. Fer difusió dels drets de la gent gran i
difondre com es defensen.
38. Fer xerrades informatives per difondre els
maltractaments, a l'estil de les que ofereixen

Acció incorporada al Pla de Govern
Desenvolupament d’actuacions en defensa
dels drets de la gent gran i de la seva vàlua
com a actius socials.
Activació i difusió del protocol contra els
maltractaments a la Gent Gran.

regularment els Mossos d'Esquadra.
39. Establir acords amb els col·legis
professionals per millorar la detecció i actuació
davant les situacions de maltractament,

Acords amb els col·legis professionals per la
millora, la detecció i l’actuació davant les
situacions de maltractament, facilitant
l’accés a serveis professionals.

facilitant l'accés gratuït a alguns serveis
professionals.
40. Establir mesures de seguretat amb la
finalitat de que les persones grans se sentin

Establiment de mesures de seguretat per fer
que les persones grans se sentin més
segures.

més segures.
41. Promoure la figura de voluntariat dins del
marc de les escoles.
42. Promoure la col·laboració dels veïns per

Actuació contemplada en el projecte
Manresa Ciutat Amiga de la Gent Gran.
Actuació contemplada en el projecte
Manresa Ciutat Amiga de la Gent Gran.
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Acció descartada

detectar situacions que requereixen la
intervenció d'algun professional.
43. Promoure accions adreçades al col·lectiu
dels nous jubilats, fent una captació

Actuació contemplada en el projecte
Manresa Ciutat Amiga de la Gent Gran.

imaginativa per incorporar-los a les
dinàmiques del sector.
44. Establir un sistema de comunicació que
s'apropi a la gent, tenint en compte el

Actuació contemplada en el projecte
Manresa Ciutat Amiga de la Gent Gran.

desplegament territorial. Les associacions de
veïns tenen més proximitat a la població i
arriben millor a la gent. Com a reclam es
podrien organitzar festes o balls, entre d'altres.
45. Establir una bústia per recollir les propostes

Es compta amb un tècnic de referència per
la Gent Gran que atén les demandes i
suggeriments i ho deriva o coordina amb
altres departaments.

de la gent gran adreçades a d'altres
departaments de l'Ajuntament. Es proposa que
des de la Regidoria de Gent gran se'n faci
seguiment i s’avaluï el resultat final, vetllant
perquè els altres departaments millorin els
temes que afecten a la gent gran.
46. El protocol per actuar contra els

Admesa. Accions 2 i 3

maltractaments s'activa quan es detecta un cas
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i funciona molt bé, però caldria insistir fent
campanyes de sensibilització dins de l'entorn
professional.
47. Incrementar els recursos per l'atenció

Fa referència a una actuació que duu a
terme serveis socials.

domiciliària de persones grans per tal de poder
atendre més usuaris i incrementar el nombre
d'hores d'atenció a les persones que ja reben el
servei actualment.
48. Evitar que les ampliacions de les places

No és de competència municipal. La
concertació de places residencials és
competència de la Generalitat.

residencials per a persones grans que gestiona
la FUSSAM siguin únicament privades ja que el
seu preu resulta inaccessible per a la majoria
de la població
49. Donar visibilitat al Consell de la Gent Gran,

Admesa

fent actes territorials i descentralitzats. el
Consell hauria de participar fent difusió i
divulgació de temes d'interès per la gent gran..
50. Dotar de pressupost al consell municipal de

No és previst que els Consells consultius
disposin de pressupost propi.

la gent gran.
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51. Col·locar un altre espai lúdic amb els

A contemplar com a millores a l’espai urbà.

elements més separats entre ells a la zona del
CAP de la sagrada Família.
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.5. Infància i Joventut: 27 Propostes ciutadanes 14 incorporades total o parcialment – 13 descartades
Aportació de la ciutadania
52. Promoció d'habitatges assequibles per a

Acció incorporada al Pla de Govern

joves
53. Promoció del transport públic barat, digne i Ja es fan promocions de transport públic:
assequible

1/ Programa Viatjo amb tu: formació de
transport públic a tots els instituts a 1r de
ESO, regal targetes T2 a tots els alumnes,
díptics bus urbà, fundes
2/Targetes bonificades per nens i joves.
•

T-12: viatges gratuïts fins a 15 anys

•

T-jove: fins a 25 anys. Targeta trimestral,
viatges il·limitats.

•

T-jove especial: fins a 50% descompte
per joves de famílies nombroses o
monoparentals.

54. Creació d'espais per concerts.
55. Realització, celebració d'un festival musical.

Millora dels espais disponibles per a
concerts.
Predisposició a valorar la celebració de nous
festivals musicals a la ciutat i assessorament
i acompanyament a les persones joves que
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Acció descartada
Cal contemplar-ho dins de les polítiques
d’habitatge.

proposen la realització de concerts.
56. Disposar d'un espai a l'Anònima per a joves

Pendent del Pla d’usos de l’equipament

57. Disposar d'un local municipal tipus Ateneu

Als espais autogestionats no hi intervenen
les administracions.

gestionat per joves
58. Facilitar la realització de concerts per joves

Admesa. Accions 2 i 3.

59. Creació de punts d’informació juvenils

Promoció i realització d’actuacions
d’informació, formació, foment de
l’emancipació i la participació de la joventut.
(És disposa de punt mòbil als instituts i al
Campus.)

mòbils. Descentralitzar les activitats
d'informació i formació als barris (aprofitant els
locals de les associacions de veïns).
60. Creació d'un tast mensual d'activitats
diverses.

Promoció d’activitats d’oci sa i econòmic per
a joves, així com suport a l’accés a activitats
culturals, recreatives i innovadores.

61. Ampliació dels horaris del bus nocturn.

62. Potenciació de parcs i zones esportives al
centre de la ciutat

63. Difusió màxima de les eines i mitjans per

El bus nocturn s’ofereix els dies de Festa
Major i no hi ha evidències d’una gran
demanada que en justifiqui aplicar-ho
durant l’any.
Millora dels parcs i altres espais d’oci per als
infants.
Adequació d’espais oberts i lliures als barris
amb l’adequació de solars, actualment
tancats, podent-se destinar a activitats de
joc.
Promoció i realització d’actuacions
d’informació, formació, foment de

16

cercar informació: pantalla amb projector

l’emancipació i la participació de la joventut

cèntrica, cartelleres,...
64. Creació d'un registre de voluntaris.
65. Creació d'un programa d'oci alternatiu per

Cal valorar la competència.
Contemplada a l’acció 6

joves.
66. Obrir la programació de la festa major a

L’Associació Manresa de Festa és oberta a la
participació.

propostes dels joves (que es pugui fer
propostes i programar)
67. Creació del premi a l'entitat jove

S’estudiarà la viabilitat.

(reconeixement de la tasca de les entitats
juvenils)
68. Gratuïtat del bus que va del centre a

Ja es fan promocions de transport públic:

l'Oficina Jove pels joves d\'entre 14 i 29 anys

vegeu actuació 2.

69. Potenciació de les activitats d'entitats de

Suport i promoció del voluntariat.

lleure infantils i juvenils de la ciutat. Fer visible
la tasca educativa que realitzen
70. Tapar places i parcs infantils amb un tendal

Cal estudi de viabilitat Via Pública.

de maig a setembre
71. Fer cartelleres familiars a parcs i places, on

S’estudiarà la viabilitat.

hi puguin haver-hi propostes per a infants i
famílies
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72. Obrir la biblioteca infantil del Casino als

S’estudiarà la viabilitat segons demanda.

matins i el cap de setmana.
73.Crear una guia anual de recursos per a

Edició del catàleg de serveis municipals.

infants i famílies.
74. Que la programació infantil de L'hora del

Es traslladarà la demanda a la direcció.

Conte no inhabiliti l'accés a la biblioteca
infantil.
75. Millora dels espais d'oci als barris.
Possibilitat de tallar algun carrer algun cop a la
setmana per tal que s'hi puguin fer activitats.

Adequació d’espais oberts i lliures als barris
amb l’adequació de solars, actualment
tancats, podent-se destinar a activitats de
joc.

Disposar d'espais oberts i lliures als barris amb
l'adequació de solars, actualment tancats,
podent-se destinar a activitats de joc
76. Fer parcs per a la franja d'edat dels 12 als 15 A vincular a l’actuació anterior
anys, ja que no hi han espais pensats per ells
77. Promoció d'habitatges assequibles per

Cal contemplar-ho dins de les polítiques
d’habitatge

joves
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.6. Educació: 4 Propostes ciutadanes 4 incorporades total o parcialment – 0 descartades
Aportació de la ciutadania
78. La segregació escolar per raons socials i
culturals està augmentant a Manresa. A la

Acció incorporada al Pla de Govern
Elaboració d’un acord contra la segregació
escolar.

pràctica s'està creant una doble xarxa d'escoles
que va en detriment de l'èxit escolar i de la
cohesió social. Cal analitzar les causes d'aquest
problema, revisar l'actual zonificació escolar,
millorar el funcionament de la finestreta única,
planificar equilibrament la matriculació,
construir noves escoles o canviar la situació
d'alguna de les actuals per evitar que la
segregació augmenti i millorar els recursos
d'aquelles escoles que ho necessitin.
Proposem elaborar una Pacte de Ciutat contra
la segregació escolar que estableixi les
mesures a curt, mig i llarg termini.
79. Escoles lliures de LGTfòbia. Elaborar
protocols de detecció, atenció i gestió de

Redacció de protocols de detecció, atenció i
gestió de situacions d’assetjament en
centres educatius, amb especial atenció a la
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Acció descartada

situacions d'assetjament en centres educatius.

LGTBIfòbia.

80. Cal que el desplegament dels equipaments

Elaboració d’un estudi acurat de les
necessitats en l’àmbit de l’ensenyament de
la infantesa i l’adolescència a la ciutat per a
un correcte desplegament dels
equipaments educatius.

educatius es faci a partir d'un estudi acurat de
les necessitats de la infantesa i l'adolescència i
que no es tornin a repetir els imprevistos en les
preinscripcions que s'han encarat a corre-cuita
improvisant i sense escoltar la comunitat
educativa.
81. Mitjançant sistemes de tarifació social o
dotant als centres escolar de recursos
econòmics, cal garantir un mínim de sortides i
colònies escolars perquè cap infant en edat
d'escolarització en quedi exclòs

Col·laboració entre els centres educatius i
l’administració municipal per afavorir l’èxit
escolar, la dinamització i la normalització
educativa.
(La mesura concreta que es sol·licita, ja és
contemplada actualment per serveis socials)
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.7. Cultura: 10 Propostes ciutadanes 2 incorporades total o parcialment – 8 descartades
Aportació de la ciutadania
82. Dotació de les aules del centre Joan

Acció incorporada al Pla de Govern

Amades d’aïllament acústic per compatibilitzar

Acció descartada
Millora tècnica dels equipaments en funció
de les disponibilitats pressupostàries

activitats sorolloses
83. Millora i renovació de la dotació tècnica de

Millora tècnica dels equipaments en funció
de les disponibilitats pressupostàries.
No és assumible la gratuïtat amb caràcter
genèric.

l'Espai la Plana (internet de banda ampla,
sistema d'àudio digital, nou projector digital) i
garantir la gratuïtat per a les associacions
sense ànim de lucre
84.Visibilització de les sales d'actes i espais

Pendent elaboració catàleg de serveis

similars, tant públiques com privades, així com
les condicions d'utilització i contactes per
sol·licitar-les
85. Allargament del termini per comunicar els

Subjecte als terminis d’impremta. L’edició
digital és més flexible

actes que es publiquen a l'Apuntador (fins una
setmana abans)
86. Agençament del refugi antiaeri de la

Condicionat a l’obtenció de finançament

21

Renaixença, netejant els espais i dotant-lo

extern

d'una instal·lació d'enllumenat, així com
practicar-hi obertures per garantir una correcta
ventilació.
87. Aprofitant l'existència del festival Tocats de

El Tocats de Lletra ja té caràcter anual.

Lletra, estaria bé que existís una programació
anual de literatura i/o de poesia. També
l'existència d'un laboratori de creació literària
88. Potenciar espais de trobada, d'intercanvi i
coneixement oberts, on qualsevol persona
sigui quina sigui la seva cultura pugui aportar

Potenciació dels equipaments de proximitat
(Selves i Carner, Casal Escodines, Ateneu les
Bases...) com a espais oberts de trobada,
intercanvi i coneixement.

coses sense haver de ser un expert
89. Actuació de millora de la fàbrica de l'Aranya

Pendent d’estudi

90. Equipaments culturals per tots els barris

Inassolible en un mandat

91. Dotació de recursos a les entitats per tal
que pugin impulsar l'activitat musical

Les convocatòries anuals de subvencions ja
contemplen aquesta possibilitat per a
projectes concrets.
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.8. Esports: 12 Propostes ciutadanes 8 incorporades total o parcialment – 4 descartades
Aportació de la ciutadania
92. Atesa l'absència de quelcom que aporti

Acció incorporada al Pla de Govern

capitalitat esportiva a la ciutat, aconseguir la

Acció descartada
El centres d’alt rendiment depenen d’una
xarxa de país.

manera d'obtenir una referència d'esport d'alt
rendiment a la ciutat.
93. Mancomunar els serveis referents a l'esport, Mancomunar serveis referents a l’esport,
unificant entitats esportives manresanes
unificant les entitats esportives manresanes.
Creació d'una Comissió d'Esports.
94. Adequació de la ciutat en infraestructures
nacionals i internacionals.

Foment de la capitalitat esportiva de la
ciutat. (Els equipaments actuals que poden
acollir aquests tipus d’esde-veniments ja ho
fan)

95. Edició d'una guia esportiva de Manresa en

Elaboració d’una guia esportiva de Manresa.

que puguin suportar esdeveniments esportius

format digital i en format de paper. Així es
podria presentar integralment la suma
d'entitats i oferta esportiva de la ciutat.
96. Creació d'un Centre d'Alt Rendiment a
Manresa, tenint en compte el bon nivell

Foment de la capitalitat esportiva de la
ciutat.

esportiu de la ciutat i com a estímul a una
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El centres d’alt rendiment depenen d’una
xarxa de país.

possible capitalitat esportiva de la ciutat.
97. Creació de plans d'acció per tal de crear

No és de competència municipal

una oferta educativa compaginable amb nois
que practiquen l'esport federat d'alt nivell.
98. Acció a la franja d'edat d'entre 14 i 17 anys:
patis adequats i oberts diürns i nocturns per

Dinamització dels espais de lleure per
acostar l’esport als joves.

practicar l'esport.
99. Adequació d'un espai per a la pràctica

Pendent d’estudi

esportiva zona Santa Clara ( entre convent i
Divina Pastora)
100. Reduir el preus públics d'accés als
equipaments esports i piscines municipals per

Tarifació social en els preus públics en
instal·lacions municipals.

als infants i adolescents fins als 17 anys, per tal
de promoure el lleure i l'esport i evitar que en
quedin exclosos
101. Dotar el camp de futbol de Les Cots. UE
Minorisa, amb gespa artificial. Així poder evitar

Instal·lació de camps de gespa artificial en
camps municipals.

que els nens i nenes hagin d'anar o marxar a
altres camps. No tothom disposa de mitjans de
transport, fins i tot és inviable per problemes
econòmics.
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102. Apropament de l'esport als adolescents i
preadolescents creant espais de lleure en

Dinamització dels espais de lleure per
acostar l’esport als joves.

diferents indrets de la ciutat
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.9. Dona: 9 Propostes ciutadanes 7 incorporades total o parcialment – 2 descartades
Aportació de la ciutadania
103. Realització d'una auditoria de gènere per
avaluar el paper de les dones a la vida i la gestió
de la ciutat de Manresa.

104. A partir de les conclusions de l'auditoria,
elaborar un Pacte de Gènere que articuli el
compromís de totes les entitats i persones que
es vulguin afegir per desenvolupar estratègies
d'igualtat entre gèneres.
105. Creació d'un Observatori de Gènere per fer

Acció incorporada al Pla de Govern
Elaboració d’un nou Pla d’Igualtat entre
dones i homes a la ciutat de Manresa, i el
seu posterior desenvolupament amb la
col·laboració del Consell Municipal de la
Dona
(Actuació inclosa dins del Pla d’Igualtat)
Elaboració d’un nou Pla d’Igualtat entre
dones i homes a la ciutat de Manresa, i el
seu posterior desenvolupament amb la
col·laboració del Consell Municipal de la
Dona
(Actuació inclosa dins del Pla d’Igualtat)
Creació d’un observatori sobre el gènere.

un seguiment de l'evolució de les polítiques de
gènere i el seu impacte en la societat.
106. Aconseguir un espai amb major visibilitat
per al SIAD, d'accés directe i desvinculat de
serveis socials, i amb més espais per poder cedir

Potenciació i millora de les instal·lacions
del SIAD com a centre neuràlgic de les
polítiques municipals d’igualtat entre
homes i dones.

a les entitats
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Acció descartada

107. A l'apartat a.9.07 incorporar la paraula
“prevenció” en comptes de “promoció”
(violència de gènere i maltractaments )
108. L'acció de suport als grups feministes i a les
entitats en defensa dels drets de la dona que
compti amb recursos materials i econòmics
suficients ( formació, tallers, subvencions ... )

Realització d’actuacions de prevenció per a
l’eradicació de la violència masclista i de
qualsevol discriminació i maltractament
vers les dones.
Suport als grups feministes i a les
entitats en defensa dels drets de les
dones i que treballen per la igualtat
efectiva entre dones i homes.
Dinamització i suport del Consell
Municipal de la Dona.

109. Dotar de pressupost el Consell Municipal de

No és previst que els Consells consultius
disposin de pressupost propi.

la Dona
110. Posar a un carrer o plaça, el nom de
Montserrat Roig, atès que a la nostra ciutat no

Revisió i incorporació del nom de dones
significatives a la nomenclatura de carrers
i places de la ciutat.

disposem de carrers amb nom de dones
influents.
111. Amb xarxa comunitària en diferents espais

Actuació poc desenvolupada i de difícil
comprensió.

o llocs de desenvolupament. Propiciant un
intercanvi de persones.
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.10. Acollida: 11 Propostes ciutadanes 8 incorporades total o parcialment – 3 descartades
Aportació de la ciutadania
112. Apropar informació d'interès a les persones

Acció incorporada al Pla de Govern

nouvingudes, especialment a través de llocs de

Acció descartada
Ja es realitza amb les sessions d’acollida i el
servei d’enllaç quan és necessari

sociabilitat, comerços, etc.
113. Evitar concentracions artificials d'alumnes
als centres educatius de la ciutat i vetllar per una

Elaboració d’un acord contra la segregació
escolar.

zonificació equilibradora.
114. Introducció d'una assignatura de

No és de competència municipal

voluntariat lingüístic a secundària i batxillerat
115. Ofertar des de l'Ajuntament cursos
formatius relacionats amb l'adquisició de la

Continuació del treball perquè les
persones que fa temps que resideixen a la
nostra ciutat assoleixin la plena ciutadania

nacionalitat espanyola (CCSE/Llengua).
116. Reforç de l'alfabetització entre la població

Contemplar dins de l’àmbit de la formació
d’adults

nouvinguda com a pas previ a altres nivells
d'aprenentatge de la llengua.
117. Extensió d'experiències de música i cultura
popular (projectes de música comunitària) que

Incentivació a les entitats esportives i de
cultura popular per incorporar població
nouvinguda

es porten a terme a certs centres educatius a

28

altres i vincular-ho al món cultural i participatiu
de la ciutat.
118. Promoció d'espais de trobada i intercanvi
entre pares i mares als centres educatius de la

Promoció d’espais de diàleg entre les
diverses creences i conviccions

ciutat.
119. Incrementar el suport a totes les
associacions, col·lectius i entitats que treballin

Realització d’accions de sensibilització
social dels diferents tipus de violència
existents i foment de la cultura de la Pau.

contra el racisme. Elaborar de forma concertada
amb elles campanyes de lluita contra el feixisme
i el racisme.
120. Incloure en les ordenances municipals
sancions a tota expressió o acció xenòfoba.
121. Combatre la discriminació institucional que
consisteix en l'oblit de l'existència d'immigrants

Inclusió a les ordenances municipals de
sancions a tota expressió o acció xenòfoba.
Accions per al foment del coneixement de
la població estrangera i de sensibilització
sobre el fet migratori.

a les nostres comunitats i, per tant, de com els
afecten les polítiques generals que es posin en
marxa a nivell local.
122. Establir un protocol per l'empadronament
actiu i d'actualització del cens de la ciutat per tal

Admesa. Es realitza en el marc del servei
d’acollida

que cap persona quedi exclosa dels serveis
municipals, que les actuacions municipals es
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basin en dades reals i actualitzades i també per
garantir els recursos de la ciutat
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1.Polítiques socials i per a la igualtat
1.11. Cooperació: 2 Propostes ciutadanes 2 incorporades total o parcialment – 0 descartades
Aportació de la ciutadania
123. Que l'Ajuntament avanci en el foment de
l'economia social tot donant exemple. Treballar,
com a administració, amb empreses d'economia

Acció incorporada al Pla de Govern
Incorporació de clàusules socials per part
de l’Ajuntament en els nous plecs de
condicions de contractacions d’obres i
serveis.

social com ara
Triodos Bank, Som Energia, Fiare,...
124. Recuperació del 0'7% del pressupost
municipal destinat a les polítiques de

Augment progressiu de la dotació
pressupostària dedicada a cooperació fins
arribar al 0,7 % del pressupost municipal.

cooperació
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Acció descartada

2.Participació ciutadana i transparència
10 Propostes ciutadanes 6 incorporades total o parcialment – 4 descartades
Aportació de la ciutadania
125. Ja que un dels objectius del cicle
participatiu anomenat "Diàlegs" consisteix en
fomentar la participació trobo a faltar un debat
per tal de tractar-la a fons. En el "pla de govern",

Acció incorporada al Pla de Govern
Revisió del reglament de Participació
Ciutadana.
(Durant el mes de gener s’iniciaran les
sessions participatives obertes a la
ciutadania)

a la pàgina 7 apartat 2.2 es fa referència a la
revisió del reglament de Participació Ciutadana.
En aquest sentit, per tal de millorar-lo i propiciar
un debat enriquidor proposo que es convoqui
un nou diàleg a l'entorn de la participació
(reglament, mecanismes d'intervenció,
pressupostos participatius, etc....). La
convocatòria caldria que fos el màxim d'àmplia
possible, és a dir, a més de representants de les
entitats interessades també oberta a la
ciutadania en general.
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Acció descartada

126. Remunicipalització de tots els serveis
públics que sigui possible, previ estudi dels que
gestionen empreses privades.
127. Establir mecanismes de democràcia
deliberativa en el procés d'aprovació dels
pressupostos municipals, especialment en el

S’accepta parcialment, vinculada a una
actuació del Pacte de Ciutat per a la
Promoció Econòmica i la Cohesió Social.
Promoció dels pressupostos participatius
amb mecanismes de democràcia
deliberativa en el procés d’aprovació dels
pressupostos municipals.

capítol d'inversions.
128. Revisar el Reglament de Participació
Ciutadana per tal de facilitar el màxim que

Revisió del reglament de Participació
Ciutadana.

legalment sigui possible la capacitat de
proposta de la ciutadania, les audiències
públiques i els referèndums consultius.
129. Compromís de realitzar un cop a l'any un
procés de rendició de comptes sobre l'activitat

Establiment de mecanismes d’avaluació de
les polítiques públiques per a una gestió
transparent, eficaç i eficient.

desenvolupada a l'Ajuntament, mitjançant
assemblees obertes a la ciutadania i amb
representants d'entitats i associacions
130. Activar un sistema de participació

Pensem que els mecanismes i sistemes de
Participació en el govern de la ciutat, han de
sorgir i ser recollits en treball de redacció del
nou reglament de participació ciutadana.
No podem perdre de vista que el nostre
model de govern es basa en la

ciutadana on tant les entitats com els ciutadans
individualment tinguin cabuda, amb sessions
obertes en diferents horaris i on l'assistència
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sigui fàcil i compatible amb els horaris laborals i

representativitat, tot i que ens sentim
compromesos en la Participació i l’escolta
activa de la ciutadania, la decisió última
recau en el govern. (excepte en aquells
casos en que es plantegi la necessitat de fer
una consulta directa)
Hi ha antecedents d’això que se’ns proposa,
no de manera generalista potser, però si
sectorialitzades: cooperació, cultura,
joventut ... Si bé és una proposta a estudiar,
no el marcaria com a objectiu del mandat.

amb propostes valentes i concretes que
realment siguin susceptibles de ser discutides
amb claredat, pressupostos i terminis.
131. Visibilitzar les entitats de Manresa, una fira,
un espai d'agraïment a la feina que fan, un
apropament anual informal per a que sentin a
prop l'Ajuntament.
132. Apadrinar l'arbre de davant de casa.

Proposta a tenir en compte en el marc d’una
campanya de civisme o als barris, no té prou
cos per ser un objectiu de mandat.

Comptar amb les comunitats de veïns i les
Associacions properes per a cuidar-se de l'arbre
que tenen davant de casa, plantar flors,
mantenir-ho net...
133.Que els barris puguin opinar i valorar en el
procés de selecció del Síndic Municipal de

Creació del Síndic Municipal de Greuges de
Manresa.

Greuges de Manresa
134. Revisió del protocol dels pressupostos
participatius (actualment sembla una
competició ciutadana entre coses molt

Promoció dels pressupostos participatius
amb mecanismes de democràcia
deliberativa en el procés d’aprovació dels
pressupostos municipals.

diferents).
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3.Promoció econòmica i foment de l’ocupació
3.1. Empresa: 1 proposta ciutadana 1 Incorporada total o parcialment – 0 Descartades
Aportació de la ciutadania
135. Eliminació de les taxes industrials (les quals
graven marquesines, aparadors, tendals, etc.) o,
si més no, que l'import recaptat reverteixi

Acció incorporada al Pla de Govern
Caldrà estudiar-ho amb la regidoria
d’Hisenda, però sota una perspectiva
diferent: suport al teixit comercial de la
ciutat.

directament al sector comercial
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Acció descartada

3.Promoció econòmica i foment de l’ocupació
3.2. Emprenedoria i ocupació: 7 Propostes ciutadanes 4 Incorporades total o parcialment – 3
Aportació de la ciutadania
136. Reestructuració del CIO, dotant-lo de

Acció incorporada al Pla de Govern

Descartades

Acció descartada
S’hi està treballant

suficient personal i pressupost per poder oferir
una atenció més personalitzada a les persones
amb atur
137. Impulsar el CIO com a agència pública de

S’ha elaborat un pla de prospecció, però es
desestima impulsar el CIO com agència
pública de col·locació per que no aporta cap
recurs ni millora ser-ho.

col·locació, dotant-lo de metodologies de
prospecció que permetin captar les necessitats
de les empreses i de programes per adaptar les
competències dels aturats a les necessitats del
mercat.
138. Potenciar els programes conjunts amb
serveis socials per poder oferir una atenció

Potenciació dels programes conjunts amb
serveis socials per poder oferir una atenció
integrals a les persones sense feina.

integrals a les persones sense feina.
139. Posada en marxa de programes específics
per als col·lectius amb més dificultats. Si cal,
aquests programes tindran dotació

Creació de programes per a la formació i la
inserció laboral de les persones
desocupades que tenen una integració
més difícil al mercat laboral.

pressupostària pròpia a càrrec del pressupost
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municipal
140. Potenciar la signatura de convenis i acords

Tots els programes desenvolupats per
l’Ajuntament contemplen un període de
pràctiques.

amb empreses per tal d'oferir pràctiques
professionals dins dels itineraris d'inserció.
141. Impulsar l'economia cooperativa, verda,
social i solidària. Tornar a activar un viver

Potenciació i suport a la implantació i
creació d’empreses cooperatives i societats
laborals amb finalitats socials.

d'empreses per facilitar la posta en marxa
d'iniciatives d'aquestes característiques. En les
licitacions i compres municipals, establir
clàusules que facilitin la participació d'aquestes
empreses, especialment en tot allò que fa
referència als serveis d'atenció a les persones.
142. Pel que afecta a enterraments, s'hauria de
poder disposar d'un crematori per tal de poder

Potenciació del rol de Manresa com a
ciutat de serveis tant públics com privats.

donar al ciutadà , un servei que cada dia
està més sol·licitat. A la vegada es crearien
alguns llocs de treball.
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3.Promoció econòmica i foment de l’ocupació
3.3. Comerç: 6 Propostes ciutadanes 1 Incorporada total o parcialment – 5 Descartades
Aportació de la ciutadania
143. Facilitar l'obertura de nous negocis

Acció incorporada al Pla de Govern

mitjançant una interpretació més flexible de la
normativa tècnica i la reducció de tràmits

Acció descartada
Els aspectes tècnics i bona part dels jurídics
relatius a les activitats vénen imposats per
normes de rang superior que depassen la
competència municipal.

administratius.
144. Buscar fórmules legals per tal que tots els

El dret a afiliació és lliure.
Des de l’Ajuntament no es poden establir
mecanismes que obliguin a associar-se.

establiments paguin les quotes
d'associacionisme per activitats del carrer
(enllumenat de Nadal,...). Un bon nombre de
grans cadenes o franquícies no col·laboren
145. Ser menys estrictes en l'aplicació de les
bonificacions de la taxa municipal per llicències

Programa de foment i incentius a l’activitat
comercial.

d'obres (en el sentit que les petites
intervencions de reforma, millora o renovació de
la botiga també tinguin bonificació tot i que no
tinguin el caràcter de reforma estructural de
l'immoble).
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146. Per tal de potenciar el principi de km 0,

En el marc de la UE i en un sistema
econòmic de mercat, qualsevol criteri
d’adjudicació de concursos públics que
discriminés els candidats per raó d’origen
seria nul de ple dret.

caldria també que l'adjudicació del servei de
barres de bar de la Festa Major s'adjudiqués
únicament a empreses locals.
147. Fer zona verda per a comerciants (en horari

La mesura vigent des del desembre 2015 és
un conveni amb el pàrquing Centre Històric
amb una quota d’abonament mensual 24 h
de 45 € per associats de l’Associació de
comerciants del Centre Històric.

diürn) a la Plaça del Milcentenari (les mateixes
places de zona verda per a residents, les quals
s'ocupen principalment en horari nocturn)
148. Utilitzar el solar del carrer de la Dama (ara

Durant la Fira de l’Aixada ja s’habilita un
espai d’aparcament per a marxants al pati
de l’edifici “Infants”.
L’accés al carrer de la Dama es realitza per
Plaça Europa i Joc de la Pilota, que són
carrers plenament dins de l’àmbit de la Fira
que resten tallats a la circulació de vehicles.

urbanitzat per a zona blava) com estacionament
de vehicles dels marxants, per la Fira de l'Aixada
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3.Promoció econòmica i foment de l’ocupació
3.4. Turisme: 29 Propostes ciutadanes 15 incorporades total o parcialment – 14 descartades
Aportació de la ciutadania

Acció incorporada al Pla de Govern

Acció descartada

149. Creació d'un centre d'acollida o alberg al

El barri de la Guia està subjecte un Pla

barri de la Guia, dedicat al pelegrinatge ignasià

general que no és coincident amb la
proposta.

150. Els autocars de visitants a la Cova haurien

Millora, tant per a vianants com per a

de "descarregar" els passatgers al centre urbà, i

vehicles, de la connexió de La Cova amb la

des d'allà que es desplacin caminant a la Cova.

ciutat.

Es proposa que aquesta parada estigui a la Plaça
Infants o al tram superior de la Muralla del
Carme
151. Intervenir en el Pont Llarg perquè sigui un

Els plans directors estratègics de turisme

element de promoció turística de la ciutat.

prioritzen altres zones.

152. Consultar les actuacions que incorpora el

Estudi de la vinculació del Pont Llarg amb

projecte de la Junta de la Sèquia en relació al

altres propostes al voltant de l’Anella

Pont Llarg per aconseguir inversions.

Verda.

153. Dignificar els espais del Pou de Llum i Santa

Dignificació dels espais del Pou de Llum i
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Caterina.

Santa Caterina.

154. Portar els escolars a conèixer els recursos

Els recursos turístics a Manresa coincideixen

turístics de la ciutat.

amb els patrimonials que ja s’estan
treballant des del Museu Comarcal i l’Àrea
d’Ensenyament de l’Ajuntament.

155. Millorar, tant per a vianants com per a

Millora, tant per a vianants com per a

vehicles, la connexió de La Cova amb la ciutat

vehicles, de la connexió de La Cova amb la
ciutat

156. Llegir l'art i la creativitat amb el turisme

El projecte Manresa 2022 ja inclou aquest
punt.

157. Fer un Pla d'Actuacions del Casc Antic.

És un dels 5 eixos del Pla de Govern

158. Mantenir el pacte amb els altres grups

El Pla Director marca les directrius i plans de

polítics municipals, sindicats, empresaris i

treball fins a 2022.

entitats perquè no canviïn els objectius i el Pla
Estratègic de Turisme quan canviï el Govern
Municipal.
159. Que no s'abandoni el turisme medieval a

Promoció de la Basílica de la Seu com a

nivell nacional. La figura de Berenguer de

reclam turístic i establiment de vincles amb

Montagut hauria de ser una referència del

la basílica de Sant Maria del Mar.

turisme manresà.
160. Manresa és la ciutat gòtica més potent de la

El turisme cultural que és el potencial de
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Catalunya Central. La marca medieval s'ha de

Manresa també gira al voltant del gòtic com

mantenir per connectar amb el turisme que no

a valor artístic i no només religiós

és religiós.
161. Vinculació de la basílica de la Seu de

Promoció de la basílica de la Seu com a

Manresa amb la basílica de Santa Maria del Mar

reclam turístic i establiment de vincles amb

de Barcelona.

la basílica de Sant Maria del Mar.

162. Incloure el Mirador del Carme en el

Pendent d’estudi

recorregut turístic de la ciutat.
163. Incloure la visita a la Sala Gòtica de

Pendent d’estudi

l'Hospital de Sant Andreu l'oferta medieval de la
ciutat.
164. Promocionar el producte

Execució del Pla de Màrqueting Turístic.

165. Incorporar a La Sèquia en la proposta

Aprofitament del potencial de la Sèquia

medieval de Manresa.

com recurs de turisme cultural, de lleure i
de natura.

166. Promoure la DO Pla de Bages i el Geoparc

Potenciació de Manresa com a capital de la

en les actuacions turístiques de Manresa i

DO Pla de Bages.

comarca.

Col·laboració amb el Consell Comarcal del
Bages per a l’aprofitament turístic del
Geoparc de la Catalunya Central.
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167. Tenir un establiment de la D.O Pla del Bages Potenciació de Manresa com a capital de la
i productes de proximitat al Barri Antic de

DO Pla de Bages.

Manresa.
168.Posar el rètol de Geoparc Mundial de

Col·laboració amb el Consell Comarcal del

l'UNESCO en tot el patrimoni i espais turístics de

Bages per a l’aprofitament turístic del

la ciutat

Geoparc de la Catalunya Central.

169. Expandir la marca "Manresa Cor de

Promoció de la marca “Manresa, cor de

Catalunya" per tota la Catalunya Central.

Catalunya” amb el seu significat més ampli.

170. Formar als nens en els sentiments del

Admesa. S’estan realitzant accions a través

turisme. En aspectes com pertinença,

de la campanya “Manresa, Cor de

sostenibilitat, productes de proximitat...

Catalunya”.

171. Col·laborar amb el Bages Impuls que té com

L’Ajuntament ja hi col·labora i estudia una

a objectiu treballar conjuntament amb tot el

vinculació més directa a través de Fira de

territori per aconseguir la participació de

Manresa

tothom
172. Plantar ceps de les diferents varietats i

Pendent d’estudi

provinents dels cellers de la DO Pla del Bages a
la del Pla de Sant Ignasi, aprofitant la
remodelació de la Plaça i la Baixada dels Drets
de Manresa.
173. Coordinar l'oferta de tota la comarca i

Una agència de viatges ha de ser creada pel
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vendre-la a través de la creació d'una agència de

sector privat.

viatges.
174. Identificar Manresa com la ciutat de la Llum

Identificació de Manresa com la ciutat de la

amb plantejaments de cultura contemporània.

Llum amb plantejaments de cultura
contemporània.

175. Incorporar la figura de Josep Beuys, artista

La figura ja és dins del Pla Director de

reconegut internacionalment, com a una marca

Manresa 2022

de cultura contemporània. Beuys va estar
profundament influït per l'esperit transformador
de Sant Ignasi a Manresa.
176. Trobar recursos per fer actuacions

Pendent d’estudi

artístiques a la ciutat quan s'hagin actuat en les
infraestructures.
177. Intensificació de la neteja del mirador de la

Fer les actuacions necessàries per obrir del

Creu del Tort

Camí de la Creu del Tort.
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4.Impuls al Centre Històric
7 Propostes ciutadanes 5 incorporades total o parcialment – 2 descartades
Aportació de la ciutadania
Acció incorporada al Pla de Govern
178. Amb el tema de les terrasses del casc antic
que donin facilitats i no tants impediments si el
responsable del bar respecta el pas de
vianants.
179. Establir un programa de subvencions per
Establiment d’un programa de
a la rehabilitació de façanes al Centre Històric
subvencions per a la rehabilitació de
façanes al Centre Històric.
180. Promoure campanyes d'obertura
temporal de locals en desús, al Centre Històric,
per tal de dignificar-los estèticament i donarlos visibilitat. D'aquesta manera, potser
s'aconseguirà que es lloguin més fàcilment
181. Establir una línia de transport públic
(microbús) que accedeixi al Centre Històric
182. Carrers de vianants reals. Tancar la
circulació total durant l'horari comercial.
Prohibir aparcar a l'ajuntament, cercar altres
espais.
183. Incentivar als comerços a disposar d'un
horari d'obertura més ampli
184. Incentivació del comerç del Centre
Històric

Acció descartada
L’ús privatiu de l’espai públic s’ha de cenyir
al respecte i la convivència de la ciutadania.

Promoció de campanyes d’obertura
temporal de locals en desús, al Centre
Històric, per tal de dignificar-los
estèticament i donar-los visibilitat.
Estudiar la posada en funcionament d’una
línia de transport públic (microbús) que
accedeixi al Centre Històric.
Tancament de l’ïlla de vianants a la
circulació de vehicles durant l’horari
comercial i prohibició d’aparcar a la plaça
de Major.
La llei d’horaris comercials no és de
competència municipal
Programa de suport i d’incentivació del
comerç del Centre Històric.
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5. Espai urbà, mobilitat i ciutat sostenible
5.1. Espai Urbà: 18 Propostes ciutadanes 11Incorporades total o parcialment – 7 Descartades
Aportació de la ciutadania
Acció incorporada al Pla de Govern
Impulsar el projecte de la Fàbrica Nova.
185. Recuperació i/o activació del projecte de
l'espai de la Fàbrica Nova
186. Canviar el paviment en el carrer Arbonès
Previst en l’auditoria de l’espai urbà
que pren entre els edificis numero 4 i 10 ja que
es una barrera arquitectònica bastant important.
187. Arranjament de la plaça Pare Oriol
188. Manresa, ciutat amiga dels animals. Apostar
per una ciutat que garanteixi el reconeixement i
la protecció dels animals. Desenvolupament de
mesures específiques per animals de companyia
per tal que aquestes puguin conviure en l'àmbit
urbà de la forma que més s’adeqüi a les seves
necessitats.
189. Adequació d'un espai per a la pràctica
esportiva a la zona de Santa Clara (entre convent
i Divina Pastora)
190. Continuar la carretera per el costat del
passeig fins a sant Domenech per tal de millorar
la mobilitat a Manresa
191. Adequació del carrer d'Àngel Guimerà com
a illa de vianants

Acció descartada

Només es preveuen actuacions de
manteniment

Aposta per una ciutat que garanteixi el
reconeixement i la protecció dels
animals.

Pendent d’estudi
Millorar la connexió entre el carrer Guimerà
i el Passeig amb la plaça Sant Domènec.
Elaborar el projecte per a la transformació
del carrer d’Àngel Guimerà com a illa de
vianants.

192. Continuació de l'avinguda de Francesc
Macià per el carrer d'Arquitecte Montagut i

Previst al pla de mobilitat. No s’executarà
al mandat 2015-2019 (manca finançament)

46

soterrament d'una part de la via del tren per
ampliar l'Avinguda.

Soterrament d’una part de la via, no previst
per falta de finançament.

193. Millora general del manteniment de la via
pública (neteja, voreres, enllumenat) i tapar els
escocells dels arbres.

Elaboració d’un pla de xoc per al
manteniment dels barris.
Millora general del manteniment de la via
pública (neteja, voreres, enllumenat,...).

194. Obrir els espais privats o públics en desús a
iniciatives vàries per tal que aquest no estigui
abandonat i deteriorat. Establir uns contractes
on es determini que en el moment que el
propietari tingui clara la seva acció sobre l'espai
l'entitat o particular tindrà un temps X per
abandonar aquell projecte.
195. Reforma de l'estació de la Renfe, voreres,
reduir el trànsit, posar bancs, pàrquing bici,
millorar el pont, la il·luminària, fer-ne una zona
agradable i bonica

Impuls al projecte Espais Buits per millorar
espais urbans en desús de la ciutat.

Actuar a l’entorn de l’estació de la RENFE
per tal de guanyar espai per a vianants i
millorar-ne la seguretat i l’accessibilitat.
Adequar l’aparcament i fent un recorregut
per a vianants fins al pont de Sant
Francesc.

196. Al c/Arquitecte Montagut fer un monòlitestàtua, entre el mercat i el CAP, en memòria del
mateix
197. Al c/ Arquitecte Montagut, davant del nº 68
fins a la Taverna d'en Mallol, fer una paret -mur
per què les terres del pàrquing descampat no
baixin al carrer i dificultin el trànsit
198. Posar mes aparells de salut. Davant del CAP,
ICS de la Sagrada Família, però amb més
distància entre aparells per facilitar millor l'accés
i utilització dels mateixos.

No es preveu
Depèn de la iniciativa privada

Pendent d’estudi
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199. Pintura i conservació dels bancs en general
i concretament els de l'Av. Francesc Macià .
200. Canvis d'ubicació de contenidors i
manteniment de neteja tant interior com
exterior
201. Arreglar el parc Sagrada Família, quan plou,
l'aigua queda entollada i no es pot utilitzar com
cal.
202. Crear més zones lliures pel joc pels nens
dels barris

Impulsar un programa per a la millora i la
conservació dels bancs.
Canvis d’ubicació de contenidors i
manteniment de neteja tant interior com
exterior.

203. Que els carrers Sant Bartomeu i Escodines
fins a Santa Clara no quedin d'esquena al barri
amb les actuacions de l'entorn del Museu

Admesa

Pendent d’estudi
Impuls al projecte Espais Buits per millorar
espais urbans en desús de la ciutat.
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5. Espai urbà, mobilitat i ciutat sostenible
5.2. Anella Verda i espai obert: 4 Propostes ciutadanes 4 incorporades total o parcialment – 0 descartades
Aportació de la ciutadania
204. Creació d'una marca per posar en valor els
productes de proximitat. Donar a conèixer els
productes propis del nostre territori.

Acció incorporada al Pla de Govern
Promoure els productes agrícoles propis
del nostre territori a través de la creació
d’una marca d’identitat.

205. Ampliació del parc de l'Agulla tenint en
compte el respecte pel paisatge agrícola. Buscar
l'equilibri entre activitat econòmica i d'esbarjo i
l'ús agrícola de l'Anella Verda.
206. Reobertura del Camí de la Creu del Tort.

Promoció de les actuacions per a
l’ampliació del parc de l’Agulla buscant
l’equilibri entre l’activitat econòmica del
sector primari i les activitats de lleure.
Fer les actuacions necessàries per obrir del
Camí de la Creu del Tort.
Millora i ampliació del parc del Cardener
per promoure’n l’ús per al lleure i l’esport.

207. Arreglar i fer el manteniment del riu
Cardener, tant el que afecta la llera com l'entorn,
que donaria una bona imatge de l'entrada a la
ciutat.
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Acció descartada

5. Espai urbà, mobilitat i ciutat sostenible
5.3. Mobilitat 19 Propostes ciutadanes 13 Incorporades total o parcialment – 6 Descartades
Aportació de la ciutadania
208. Retirada dels cotxes que aparquen a la
vorera.
209. Estudiar l'accessibilitat dels establiments
abans d'aprovar les llicències.
210. Exigir immediatament a la Generalitat
l'alliberament dels peatges des de Manresa fins
a Terrassa per reduir de forma dràstica l'ús de la
C-55 a causa de la seva gran sinistralitat i en el
marc de la mobilitat segura i eficaç, assumint els
compromisos del Manifest del Consell
d'Alcaldes.
211. Creació de pàrquings soterrats al centre de
Manresa

Acció incorporada al Pla de Govern
Retirada dels cotxes que aparquen a la
vorera.
Estudi de l’accessibilitat dels establiments
abans d’aprovar les llicències.
Demanar a la Generalitat de la gratuïtat de
la C-16 com a via ràpida de comunicació
per carretera entre Manresa i Barcelona.

212. Fer doble carril de circulació de vehicles a la
Ctra. de Vic i de Cardona, eliminant
l'estacionament
213. Millorar la senyalització exterior (des de la
variant, indicar millor l'accés al centre urbà, i no
tant a l'hipermercat o els polígons comercials
perifèrics)
214. Implantar zona blava als Trullols i a la zona
de l'Av. Bases de Manresa
215. Que l'estacionament al pàrquing de la

Iniciar la reordenació de la carretera de Vic
amb la implantació del carril bus.

Acció descartada

Ja existeix una oferta suficient
d’aparcaments públics al centre. Proposta
inviable econòmicament, llevat que hi hagin
promotors privats interessats.

Millora de la senyalització exterior de
Manresa.
En estudi
Inviable econòmicament, en tractar-se d’un
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Reforma sigui gratuït

aparcament explotat en règim de concessió
administrativa.
Ja existeix una oferta suficient
d’aparcaments públics al centre. Proposta
inviable econòmicament, llevat que hi hagin
promotors privats interessats.
És illa de vianants

216. Construir un aparcament públic de rotació,
soterrat, a la Plaça Sant Domènec o bé a la Plaça
Milcentenari

217. Que a la Plaça Major s'hi pugui estacionar
(en modalitat de zona blava) en horari de tarda
218. Que a la plaça Major no s'hi pugui
Tancament de l’ïlla de vianants a la
estacionar de cap de les maneres. Això dóna una circulació de vehicles durant l’horari
comercial i prohibició d’aparcar a la plaça
imatge nefasta de la ciutat i del centre històric!
de Major.
219. Disposar d'estacionament gratuït a les
Creació de zones d’estacionament gratuït a
entrades de Manresa i d'allà que hi hagi
les entrades de Manresa amb servei de
transport públic fins al centre de la ciutat.
transport públic fins l'interior de la ciutat amb
gran afluència horària durant tota la setmana
220. Ampliar l'afluència horària dels autobusos
Ampliació de la freqüència dels autobusos
interurbans i periurbans entre setmana i caps de interurbans i periurbans entre setmana i
caps de setmana
setmana
Creació de carrils i pàrquings bici.
221. Carrils i pàrquings bici
222. Línia d’autobús cap a Can Poc Oli
Inviable econòmicament.
Millora de l’eix ferroviari Barcelona – Lleida
223. Trens a Barcelona en menys d’una hora
224. Manquen rebaixos de voreres en els passos Foment de l’accessibilitat de les persones
amb mobilitat reduïda.
de vianants. I en els rebaixos fer-hi un desaigua
per que les cadires de rodes no hi quedin
Creació de rebaixos de voreres en els
encallades.
passos de vianants.
Millora de l’eix ferroviari Barcelona – Lleida
225. Millora de la línia ferroviària de rodalies
entre Manresa i Barcelona
226. Instal·lació d'un pas de vianants al carrer
Instal·lació d’un pas de vianants al carrer
Sant Cristòfol davant del CAP Sagrada Família
Sant Cristòfol davant del CAP Sagrada
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Família.
227. Retirada dels cotxes que aparquen a la
vorera

Retirada dels cotxes que aparquen a la
vorera.
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5. Espai urbà, mobilitat i ciutat sostenible
5.4. Sostenibilitat 2 Propostes ciutadanes 2 incorporades total o parcialment – 0 descartades
Aportació de la ciutadania
228. Començar la recollida porta a porta a un
barri, carrer petit... informant porta a porta i
incentivant la iniciativa. Comptar amb la opinió
d’associacions
229. Que l'edifici Flor Sirera no il·lumini Manresa

Acció incorporada al Pla de Govern
1. Incentivació de la recollida orgànica en
el conjunt de la ciutat.
2. Millora de la qualitat i eficiència de
l’enllumenat de la ciutat.
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Acció descartada

