
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DEL DISTRICTE LLEVANT  DEL DIA 2 DE 

JUNY DE 2014 

 

Assistents: 

Mª Mercè Rosich 

Joan Calmet 

Marina Hosta 

Josep Burillo 

Toni Erro 

José Torrejon 

Mª del Pilar Sucarrats 

Josep Duocastella 

Josep Torras 

Ramon Roura 

Jaume Jorba 

Enric Martí 

Ignasi Segon 

 

Desenvolupament de la sessió: 

1. Auditories de sensacions 

Comença la sessió el regidor Serracanta explicant el nou projecte de medi ambient 

sobre les “Auditories de Sensacions” 

Dins l’actual Programa de Govern hi ha el de Millora de l’espai urbà que entre les 

principals actuacions contempla la “Manresa Ciutat Neta”, els objectius de la qual són: 

• Millorar la qualitat i estat de neteja de la ciutat  

• Coresponsabilitat social del projecte. És cosa de tots 

• Optimitzar els recursos de la concessió de neteja viària 

 

Des de l’ajuntament es fa un gran esforç per millorar el servei, per ser més eficients, 

per utilitzar tecnologies més modernes i per ser més sostenibles. Sent el cost d ela 

neteja viària de 3.247.211,17 €  anuals, és a dir uns 11 cèntims per habitant i dia. 

 

Però mantenir la ciutat en òptimes condicions de neteja, de manera que en puguem 

gaudir al màxim, no és només responsabilitat de l'administració; únicament es pot 

aconseguir amb la col·laboració i la complicitat de tots els ciutadans i ciutadanes.  

 

 



Per això neix el projecte “Auditoria de sensació”. L’Auditoria de Sensació és una 

valoració de la percepció de neteja i de l’estat de la via pública general, sense 

associar-la a un tractament de neteja concret. 

La previsió és que la realitzin ciutadans voluntaris: 

• Prèviament formats 

• Amb una dedicació d’un dia al mes (un parell d’hores) 

• Amb un compromís de continuïtat (un any) 

• Que registrin les incidències en un formulari seguint un itinerari predefinit 

(sempre el mateix) 

• I amb el recolzament d’un coordinador i dels serveis tècnics municipals 

 

Amb la posada en marxa d’aquest projecte el què es busca és: 

• Resoldre incidències concretes detectades 

• Adaptar la programació de neteja a les necessitats reals del servei 

• Millorar l’aprofitament dels recursos disponibles 

• Incentivar la millora a l’empresa concessionària 

• Retornar els resultats i les mesures preses als voluntaris 

• Implicar els ciutadans en la Manresa Ciutat Neta 

 

El regidor Serracanta  comenta que aquest projecte s’ha presentat a les entitats 

veïnals, ara s’està presentant als diferents consells de districte i que també es 

presentarà al conjunt de la ciutadania. Finalment anima a tots els assistents a fer 

extensiu el projecte entre els seus associats i a sumar-s’hi com a voluntaris. 

 

Tot seguit s’obre un torn de preguntes: 

Sr. José Torrejon  demana on és la línia entre control a l’empresa i l’auditoria en si 

mateixa. 

El Regidor Serracanta  comenta que s’ha explicat a l’empresa que aquestes auditories 

no pretenen controlar els treballadors sinó avaluar l’estat de neteja del carrer. No es 

vol, en cap cas, traspassar la pressió al treballador. 

La Cap de Secció de Neteja, sra. Montse Perramon , explica que les qüestions a 

avaluar són del tipus: si hi ha pintades, si el carrer fa mala olor,... és a dir, són 

incidències que no fan referència concreta a un servei o a la tasca d’un operari 

concret. 

 

 

 



Sra. Marina Hosta  demana que els inspectors es presentin als barris ( a les entitats 

veïnals). 

El Regidor Serracanta  comenta que s’ho estan replantejant. També aclareix que no 

es disposen d’inspectors específics de neteja sinó que són inspectors de via pública. 

 

El Sr. Ramon Roura  demana si es tenen les queixes tipificades per barris i demana si 

saben la causa, és a dir si són per causes “naturals” (arbres que embruten) o són per 

causa “humana”. 

El Regidor Serracanta  comenta que si que les tenen classificades. 

El Sr. Ramon Roura  també comenta que potser la gent que rep ajudes podrien 

realitzar algun tipus de feina. 

La Regidora Rosich  explica que l’ajuntament té un programa que es diu “Entre 

tothom” pel qual persones que reben ajudes socials realitzen treballs en favor de la 

comunitat. 

El Sr. Ignasi Segon  comenta que cal construir una societat més conscienciadora que 

controladora. 

 

La Sra. Marina Hosta  demana com funciona l’encesa de llums de la ciutat (ja ho va 

demanar en la darrera sessió del districte però no va obtenir resposta). 

El Regidor Serracanta  comenta que tot l’enllumenat s’encenen a la mateixa hora i els 

canvis d’horari van en funció de les estacions de l’any. També explica que, en un 

moment de la nit, baixa la intensitat de la llum. 

 

2. Pressupost 2014 

El Regidor Calmet dóna les gràcies al Regidor Serracanta i dóna la benvinguda a dos 

membres nous incorporats al districte: en sr. Jaume Jorba representant de l’AMPA de 

l’escola Ítaca i el senyor José Torrejon de l’AVV Balconada. 

 

El Regidor Calmet  explica que pel pressupost 2014 cada districte tindrà 30.000€, és a 

dir 5.000€ més que l’any passat. 

Tot seguit fa un repàs de les actuacions acordades realitzar per enguany: 

1) millora vorera rosa sensat (2a fase)     = 8.000,00€ 

2) millora escales accés al parc infantil de sant pau (costat local AAVV) = 800,00€ 

3) construcció escales sant pau (parc infantil costat transformador) = 1.000,00€ 

4) millora dels elements del parc infantil dels comtals   = 2.500,00€ 

5) banda rugosa a la corba de sortida c/ Ginebró    = 737,92€ 

6) millora parc infantil plaça cal gravat     = 10.900,00€ 



7) millora enllumenat escales plaça Josep Lluís Sert   = 716,00€ 

8) banda rugosa davant Casal de la gent Gran (Font Capellans)  = 1.608,70€ 

 

TOTAL :  26.262,62€  

 

Es demana al plenari si els 6.000€ restants (???)  volen que s’apliquin a  millores al 

barri de Cots_Guix-Pujada Roja . 

El Sr. José Torrejon  comenta que no hi ha res destinat al barri de la Balconada i que 

si realment fa molta falta al barri de Cots-Guix hi estan d’acord però que es tingui en 

compte per a l’any vinent poder invertir a la Balconada. 

S’acorda, per tant, destinar els 6.000€ a millores al barri de Cots-Guix-Pujada Roja. 

 

3. Precs i preguntes 

El Sr. Jaume Jorba  demana que es realitzi alguna acció en el pas de vianants que hi 

ha després de l’escola. Hi ha cotxes aparcats que dificulten la visibilitat a l’hora de 

travessar i els cotxes van molt depressa. 

El Sr. Ignasi Segon  demana invertir en els passos de vianants per què siguin segurs. 

 

La Sra. Marina Hosta  fa una reflexió entorn a que no és important si es disposen de 

25.000 o 50.000 euros, l’important és destinar-ho a la ciutat. 

 

El Sr. José Torrejon  demana quines són les funcions de la comissió de seguiment i si 

s’hi pot participar. 

El regidor Calmet  explica que el plenari fa encàrrecs i la comissió de seguiment 

encarrega als serveis tècnics que els quantifiquin. Després es procura compensar les 

diferents actuacions per barris. Es troben 1 cop al mes, i la normativa estableix que es 

modifiquen els membres un cop l’any. 


