
ACTA REUNIÓ CONSELL LLEVANT PLENARI  
 
Dia i hora: Dilluns, 04 de novembre del 2013  a les 19h 
 
Lloc:  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, Carrer Fra 
Jacint Coma i Galí octogonal,13 local 46 
 
Assistents:  Enric Martí (FAVM), Marina Hosta ( AAVV Sagrada Família),  Ma 
Pilar Sucarrats (AAVV Cots-Guix Pujada Roja), Ma Teresa Sánchez Barrocal ( 
AVV de Sant. Pau), Josep Duocastella ( AAVV Viladordis), Antoni Erro (AAVV 
Cal Gravat),  Antoni Martínez (UBIC), Rosa Roura ( Casal de la Gent Gran 
Associació Gent Gran Font dels Capellans) Ramon Pons Montraveta ( AMPA 
IES Guillem Catà), Ignasi Segon ( ERC), Josep Burillo ( AV Els Comtals), 
Elena Caballero ( AV Els Comtals), Ma Mercè Rosich ( presidenta de la Mesa 
del Districte de Llevant), Joan Calmet ( regidor del Districte de Llevant),  i Elsa 
Ruiz ( secretària del Districte de Llevant). 
 
L’ordre del dia del Plenari és la següent: 
_Aprovació de l’acta del dia 9 de setembre de 2013  
_Valoració de les actuacions realitzades al Districte de Llevant 2013. 
_Preparació del Consell de Ciutat (elecció del representant del Districte de 
Llevant) 
_Torn obert de paraules 
 
1) Aprovació acta Plenari de Llevant de data  9 de setembre de 2013 
La regidora Rosich demana si els membres del Plenari estan d’acord amb  
l’acta del Plenari de Llevant de data 9 de setembre de 2013, tothom està 
d’acord i l’acta s’aprova. 
 
2) Valoració de les actuacions realitzades al Distr icte de Llevant 2013 
Es projecta un PowerPoint amb l’enumeració de les actuacions del Districte de 
Llevant del 2013, amb la següent informació: 
 
 

Actuació Estat novembre 2013 
Rotonda carretera del Pont de Vilomara, C/ 
Joan 
Fuster + millora seguretat i repintat passos 
vianants propers  

Executat 

Millora seguretat viària. Font dels Capellans 
 

Executat  

Substitució de la barana C/ Sant Cristòfol Executat 
Millora paviment/accessibilitat La Balconada 
_Millora paviment zona de la corba de  
l’aparcament del C/ Josep Guitart 
_Millora paviment de la zona de la plaça 
Oleguer Miró fase 1 

 
Gener 2014 
 
Executat 

Millora accessibilitat Cal Gravat 
_3 rebaixos definits 
_Passeig Joan Miró,77 
_Domènec i Muntaner 
_Plaça Josep Lluis Sert 

 
 
Executat 
Executat 
Executat 
 

 
El regidor Calmet demana als assistents com valoren les actuacions del 2013, i 
en general, com valoren el funcionament del Districte de Llevant. 



La sra. Marina Hosta comenta que ella fa una valoració positiva, creu que s’ha 
treballat bé i ràpid, que les actuacions compromeses s’han executat i que s’ha 
donat la informació pertinent. 
Es queixa però d’una actuació en concret, la que s’ha fet al barri de la Font, 
pensa que no hi havia el suficient consens per executar-la. 
 
El regidor Calmet contesta que era una actuació que s’havia de fer i que era 
oportú emmarcar-la dins de les actuacions del Districte. 
Tanmateix recorda que el pressupost inicial de cada districte era de 25000€, 
però que, en el cas del Districte de Llevant, el cost real de les actuacions 
realitzades durant el 2013 ha estat de 43.087€, per tant el pressupost del 
Districte s’ha incrementat considerablement, en conseqüència l’actuació al 
barri de la Font no ha suposat que es deixés d’actuar en algun altre barri del 
Districte de Llevant. 
    
 
3) Preparació del Consell de Ciutat ( elecció del r epresentant del Districte 
de Llevant) 
El regidor Calmet explica que aquest any el Consell de Ciutat es farà al gener, 
tot i que encara no està fixada la data, i que es farà a la Sala de sessions de la 
Casa Consistorial. 
Explica que en el Consell de Ciutat es pretén d’una banda retre comptes a la 
ciutadania de l’evolució de la política municipal del 2013 i, d’altra, ser un acte 
d’agraïment als membres de participació de la ciutat, consells de districtes i 
consells sectorials. 
Aquest any es vol visualitzar la feina feta des dels Consells de Districtes, i s’ha 
pensat que un membre pertanyent a cada un dels districtes faci una explicació 
de les actuacions que s’han realitzat al 2013, al Consell de Ciutat. 
L’explicació tindrà una durada d’uns cinc minuts per Districte i es farà amb el 
suport d’un PowerPoint, amb fotografies de les actuacions executades. 
Tot seguit el regidor Calmet demana al Plenari si hi ha algun voluntari que 
vulgui fer aquest encàrrec. 
 
Es proposen el sr Toni Erro, la sra. Marina Hosta i el sr. Ramon Montraveta. 
El sr. Toni Erro manifesta que li agradaria però que fa poc que participa del 
Consell de Districte de Llevant i preferiria tenir més experiència, el sr Ramon 
Montraveta diu que li agradaria però que dependrà molt de dia que es 
convoqui. 
La sra. Marina Hosta s’ofereix voluntària, sempre i quan no hi hagi cap altra 
candidat que ho vulgui fer. 
 
Finalment la regidora Rosich i el regidor Calmet comenten que no cal decidir 
en aquesta sessió i que esperarem uns dies per acabar d’escollir a la persona 
encarregada de fer l’exposició de les actuacions del Districte de Llevant. 
 
4) Torn obert de paraules 
 
El regidor Calmet proposa al Ple que fins el proper Plenari (gener o febrer de 
2014) el que ja es pot anant fent es pensar el les properes actuacions, les 
corresponents al 2014. 



Jardineria ,civisme i camins rurals  
 
El sr. Ignasi Segon comenta que s’ha de millorar el parc de St. Ignasi, hi ha 
molts bassals. S’haurien de refer les truanes. Que a la barana d’accés al parc 
falten tres pilones al mig, per l’entrada del carrer Francesc Macià. 
 
El regidor Calmet comenta que hi ha 63 parcs a Manresa i que, de cara a l’any 
que ve, es vol fer una partida per millorar tots els parcs, que aquesta partida es 
gestiona des de Parcs i Jardins, el regidor Serracanta. 
 
El sr. Ignasi Segon diu que en el parc hi ha trobades de gossos molt grans i 
que la canalla està al costat. Que aprofiten per deixar el gos lliure quan estan 
al parc. 
 
La regidora Rosich explica que no tothom que és propietari d’un gos és prou 
responsable. 
 
El sr. Toni Martínez, que és jardiner, comenta que a Manresa pel que fa al 
tema del manteniment de parcs i jardins està molt malament. Diu que la zona 
de la Cova està molt bé però que la resta dels 63 parcs el manteniment és molt 
just. 
Comenta també que, a la Unió de Botiguers de Manresa, coneixen d’un 
programa que es diu “Viles Florides”. Si un Ajuntament vol que la seva població 
sigui una “Vila Florida”, que tingui aquesta denominació ha de complir una 
sèrie de requisits en quan a la jardineria, ja que t’avaluen. Des d’un punt de 
vista de prestigi tenir aquesta denominació beneficia a la població en termes 
d’imatge. Comenta que Manresa es podria adherir. 
 
El regidor Calmet diu que el tema de la jardineria està condicionat a dues 
qüestions: 
1._És un tema de pressupost 
2._És un tema de civisme. 
 
El sr. Toni Martínez explica que el tema del civisme és important des d’un 
exemple pràctic. Ell va participar en la jardineria del Carrer Sobrerroca, i fins i 
tot abans d’acabar la feina hi havia veïnat que els hi comentava que era llençar 
els diners ja que la gent acabaria arrencant les plantes. 
El sr. Martínez valora que l’única manera de que això no passi és sancionant. 
 
El sr. Enric Martí creu que 63 parcs no són tants per una ciutat com Manresa. 
El sr. Toni Martínez li replica que 63 parcs per una ciutat de les dimensions de 
Manresa està molt bé i que la clau és el manteniment. 
 
El sr. Toni Martínez, diu que a l’Avda. dels Dolors s’esbrossa poc. 
 
El regidor Calmet introdueix el tema de la custòdia urbana. Explica que es 
tracta de que una entitat o col·lectiu es facin càrrec d’un espai (manteniment, 
neteja, cura, vetllar per actituds cíviques). Implica un grau de responsabilitat 
gran i també una implicació directa amb la ciutat. 
 



La sra. Elena Caballero troba interessant la proposta i comenta que abans la 
gent es feia càrrec dels espais comuns i que és una manera d’entendre que 
són de tots, es crea més afectació i responsabilitat pel que és comú. 
 
La sra. Marina Hosta demana quins criteris es segueixen pel què fa a l’esporga 
d’arbres. Ho fa en referència al carrer Ma Aurèlia Capmany, diu que es fa una 
brocada allà on les voreres són amples, a l’altra banda que els arbres són 
moreres i les voreres estretes es poda poc. 
El sr Toni Martínez comenta el mateix que la sra. Marina Hosta i ambdós es 
demanen el per què. 
 
La sra. Marina Hosta comenta que es pot demanar al regidor Serracanta que 
cada barri decideixi on aniran els seus arbres. 
 
El sr. Toni Martínez diu que l’entrada a Manresa pel carrer Viladordis està molt 
deixada també i que és una qüestió d’imatge. 
 
Tant la regidora Rosich com el regidor Calmet proposen que en el proper 
Plenari de Llevant assisteixi el regidor Serracanta, a fi i efecte de poder 
explicar i aclarir tots els dubtes referents a jardineria. 
 
El sr Doucastella manifesta que a Viladordis cada any es feia el manteniment 
dels camins rurals. Aquest any el tècnic els va visitar abans de l’estiu, però 
ningú s’ha tornat a posar en contacte amb ells i encara no s’ha fet res. 
 
El regidor Calmet li contesta que s’entoma des de la regidoria de Ciutadania, 
Barris i Serveis Urbans, es mirarà què ha passat i donarem resposta en breu. 
 
 
Via Urbana  
 
La sra. Rosa Roura comenta que el cartell de Viladordis està negre i que 
s’hauria de canviar. 
 
El sr. Toni Martínez diu que s’ha de felicitar l’actuació que s’ha fet a la Fàbrica 
Nova, que s’ha fet una bona tanca. 
 
La sra. Elena Caballero demana quina és l’extensió exacte del barri dels 
Comtals, els límits dels seus terrenys, la seva qualificació, quin són privats, 
quins són públics i dins dels públics quina és l’Administració competent. 
 
El regidor Calmet li contesta que farem una reunió amb la Cap de Servei de 
Territori, per tal de que els hi expliqui. 
 
Pressupost 2014 i subvencions  
 
El regidor Calmet explica que el pressupost previst per al 2014 serà molt dur. 
La regidora Rosich comenta que a Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa 
hi ha actualment 10.000 persones usuàries. És un percentatge molt alt sobre la 
població total de Manresa. 



 
El regidor Calmet explica que la majoria del pressupost s’ha de destinar a 
Serveis Socials, i això és en perjudici de la resta d’Àrees. 
 
La Sra. Elena Caballero demana com l’Ajuntament dóna vàries subvencions 
sense control.  
La sra. Pilar Sucarrats li contesta que les subvencions de l’Ajuntament només 
són en base a projectes presentats, que només és una la que procedeix de la 
Regidoria de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, i que es demanen factures 
pel doble de l’import adjudicat, factures que es timbren a fi i efecte de que no 
es puguin utilitzar en una altra subvenció. 
 
La tècnica de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans li contesta també, que 
probablement els ingressos que han trobat en concepte de subvencions siguin 
d’altres administracions o entitats, ja que de l’Ajuntament només n’hi ha una, la 
de la convocatòria de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans. 
 
El regidor Calmet comenta que les subvencions del 2013 ja estan pagades a 
novembre del 2013, que és el primer any que es paguen tan ràpid. 
 
Acords: 
_S’acorda que la propera sessió del Plenari es farà al local de la FAVM a les 
19 h. De moment no hi ha data, quan es tingui es comunicarà als membres del 
Districte. 
_S’acorda que es convidarà a participar al regidor Serracanta a la següent 
reunió del Plenari de Llevant. 


