
ACTA 
PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT 
 
Identificació de la sessió : 

Núm.  3 / 2018 

Caràcter extraordinari 

Data  5 de novembre de 2018 

Hora  19,00 h 

Lloc  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa 

  carrer Fra Jacint Coma i Galí, octogonal 13, local 46 

 

 

Assistents : 

Antoni Erro Mas                         President FAVM 

Rafael Lopez                              AAVV Sant Pau 

Ma Pilar Sucarrats                      AAVV Cots-Guix-Pujada Roja 

Josep Burillo                              AVV Els Comtals 

Jaume Jorba              AMPA Escola Itaca 

Said Ghoula                               AVV La Font 

Marina Hosta                             AAVV Sagrada Família 

Pol Huguet                                Regidora del Consell del Districte de Llevant  

Joan Calmet                     President del Consell del Districte de Llevant 

Ester Cruz             Secretària  

 

 

Excusen absència: 

Rosa Roura                              Associació Gent Gran Casal Font dels Capellans 

Imma Canals                            Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes 

 

Ordre del dia: 

 
 

1) Aprovació de l'acta anterior  

2) Pressupost 2018: seguiment de l’estat de les actuacions a executar al districte 

3) Informacions vàries:  

a) Actuació a l’entorn de l’escola Ítaca 
b) Estat de l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana 

 
 

4) Torn obert de paraules  

 

 

 



1) Aprovació de l’acta anterior: 

 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, d’11 de juny de 2018, i s’aprova per unanimitat dels 

assistents. 

 

 

2) Pressupost 2018: seguiment de l’estat de les act uacions a executar al districte 

El senyor Joan Calmet exposa l’estat de les actuacions, d’acord amb el següent: 

 

ACTUACIÓ  import a 
districte  

actuacions a fer  seguiment  secció  

     

millora parc infantil sagrada 
família (ctra pont vilomara 

         3.500,00 €  es col·locarà un  gronxador amb 
2 cadiretes  (1 per infants de 3 a 
7 anys i 1 per infants de 0 a 3 
anys) es modificarà la situació 
de les molles 

pendent 
d'aprovació del 
contracte 

via pública  

     

millora de passos de vianants a la 
zona de Cal Gravat (3a fase zona 
30) 

         7.000,00 €  Es pintaran 2 passos de 
vianants al voltant de l'institut i 
es millorarà la senyalització 
general de tot el barri 

pendent de 
contractar 

mobilitat  

     

millora paviment vials de cots -
guix-pujada roja:  pujada roja II, 
pujada roja 40, 5a- 6a travessia,  
paviment davant local aavv guix 

         6.000,00 €  es pavimentarà el lateral de la 
Crta de Vic, davant del local de 
l'AVV situat al Guix 

pendent 
d'aprovació del 
contracte 

via pública  

     

millora it inerari de vianants per 
creuar ctra del pont de vilomara a 
l'alçada de rotonda barraca de 
vinya, a tocar del carrer alvar 
aalto 

         8.100,00 €  es pintarà un pas de vianants 
abans i després de l'illeta (la 
qual es protegirà) 

pendent de 
contractar 

mobi litat  

     

millora enjardinament voltants 
parc infantil (sagrada família) 

         4.500,00 €  es construirà una jardinera al 
lateral del parc 

pendent 
d'aprovació del 
contracte 

parcs i jardins  

     

millora de la seguretat a l'entrada 
del pont sobre la c-55. Els 
Comtals 

            950,00 €  es posarà un tros de barana pendent 
d'aprovació del 
contracte 

via pública  

     

substitució de xarxa pista 
poliesportiva els comtals 

         1.213,81 €    FET esports  

     

senyalització de masies barri 
viladordis 

         3.500,00 €  senyalització informativa de 
masies seguint criteris de 
senyalització en medi rural 

s'està fent el 
disseny des de 
projectes urbans 
d'on ha d'anar la 
senyalització 

medi ambient  

          

     



     

import total propostes         34.763,81 €     

 

El senyor Calmet vol que consti en l’acta que l’allargament de la vorera corresponent a  la millora de 

l’itinerari de vianants per creuar la carretera del Pont de Vilomara, a l’alçada de la rotonda de la 

barraca de vinya, pot ser que no es pugui realitzar fins passat festes. 

 

3) Informacions vàries:  

 
 

a) Actuació a l’entorn de l’escola Ítaca 
 

El senyor Joan Calmet fa referència als tres pressupòsits que expliquen aquesta nova actuació a 

l’escola Ítaca: l’actuació finalment executada no s’ajusta al que es va pactar; existeix el compromís de 

recuperar la idea inicial; i s’ha donat trasllat a la regidoria d’urbanisme, fent pressió per accelerar el 

procés.  En aquest sentit, informa que es podrà donar satisfacció al compromís perquè ja es compta 

amb un projecte i s’ha efectuat la licitació. Es preveu que les obres s’executaran la segona quinzena 

de desembre, i consistiran en retirar les pilones i allargar la vorera fins a l’esplanada del davant de 

l’escola. 

 

S’explica que aquesta solució és provisional, perquè hi ha una Pla de Millora Urbana pendent de 

desenvolupar que inclou dita zona, però la provisionalitat es pot perllongar durant temps i no obsta per 

realitzar tots els tràmits legals que són preceptius, entre ells el conveni amb el propietari del talús 

colindant. Respecte del tros tancat, es desconeix el propietari però, tot i la situació actual d’incertesa, 

ha d’acabar essent de l’Ajuntament. 

 

b) Estat de l'aprovació del Reglament de Participac ió Ciutadana 
 

 

El regidor, Pol Huguet, dóna compte de l’estat d’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana, 

tot dient que el passat 27 de setembre es va aprovar inicialment, i que actualment es troba en fase 

d’exposició pública, si bé la possibilitat de presentar al·legacions començarà a partir del moment en 

què surti publicat al DOGC, i durant un termini de 30 dies. 

 

El regidor fa referència a les principals novetats que incorpora, que són les següents: 

 

1) Participació al Ple : a partir d’ara qualsevol entitat sense afany de lucre podrà participar al 

Ple, sense necessitat d’estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes com fins ara. 

2) S’introdueix per primera vegada el concepte “voluntariat ” per donar rellevància a aquesta 

figura tant important en la vida de les entitats. 

3) Es recullen dos òrgans nous al Reglament: el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents.  



4) Es presenta el Registre Ciutadà de Participació , registre que vol promoure la participació 

dels ciutadans no associats. 

5) Es dedica un Títol a explicar què és un procés participatiu  i quines fases té. 

6) Millores en els Consells  de participació que fins ara no s’explicitaven: 

- com es dissolen  

- com es poden donar de baixa els membres 

7) Es desenvolupen i expliquen amb més detall diferents eines; referèndum i consultes, la 

iniciativa ciutadana i l’audiència pública.  

 

 

c) Estat del  PAESC (PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOST ENIBLE I EL CANVI CLIMÀTIC) 

 

 

El senyor Pol Huguet informa que des de l’ajuntament s’ha elaborat una enquesta destinada a tota la 

ciutadania per saber què en pensen del Pla i com creuen que poden contribuir a reduir les emissions 

de gasos amb efecte hivernacle al  municipi. Anima els assistents a consultar-la i participar-hi, es pot 

trobar a www.manresa.cat/clima. 

 

 

4)Torn obert de paraules: 

La senyora Pilar Sucarrats demana què es pot fer a la Pujada Roja II. Respon el senyor Calmet que 

s’ha encarregat un estudi geotècnic per saber les característiques del subsòl, i a partir d’aquí, les 

possibilitats d’actuació. Intentarà obtenir el retorn d’aquest estudi per informar convenientment. 

El senyor Rafael Lopez adverteix sobre el perill que representa l’alçada que no es troba protegida, al 

costat de la parada de bus de Sant Pau, on hi ha l’església, i requereix l’allargament de la barana. El 

senyor Calmet en pren nota per considerar-la objecte d’una actuació de districte per a l’any vinent. 

La senyora Marina Hosta proposa demanar l’opinió dels pares de l’escola Ítaca sobre el parc de la 

Sagrada Família, atès que els infants de l’escola són els qui més l’aprofiten. El senyor Calmet 

considera que l’àmbit de decisió es troba en el sí d’aquest districte, i que no s’han de donar falses 

expectatives sobre les possibilitats de l’actuació. Aquesta es limita a la col·locació d’un nou element, 

modificant la situació de les molles. Els elements existents es mantenen. La senyora Hosta manifesta 

un problema d’aigua que també s’hauria d’abordar, per la qual cosa es convé que el senyor Muncunill 

hi faci una visita. 

Continua la intervinent exposant la problemàtica dels coloms. El senyor Pol Huguet diu que les gàbies 

tornen a funcionar després que s’aturés dita mesura arran d’una denúncia d’una entitat animalista que 

va fer replantejar altres possibilitats, com el pinso alterat. Després d’estudiar diferents solucions, s’ha 



arribat a la conclusió que la més adequada a les necessitats de Manresa és reobrir el funcionament 

de les gàbies. 

L’altre aspecte que es comenta, per part dels assistents, és la manca de civisme en escombraries i 

residus – deixalles fora dels contenidors, contenidors bloquejats , etc - ; sobre aquest tema el senyor 

Huguet explica que el Consorci del Bages per la gestió de Residus està provant diversos models: 

recollida porta a porta;  contenidors tancats i accionats amb targetes – prova pilot que s’està portant a 

terme en municipis petits i barris determinats- És preocupant, reflexiona, no només des del punt de 

vista ecològic, sinó també econòmic, doncs són molts els diners que es malversen per residus mal 

gestionats. S’haurà d’obligar els ciutadans amb multes o incentius econòmics en la taxa 

d’escombraries, en aplicació de la premissa “qui contamina paga”, no obstant, per fer això és 

determinant la prova que incrimina l’inculpat, cosa que no és fàcil d’aconseguir. 

Respecte de les lames dels bancs que es troben malmeses, el senyor Said Ghoula dóna xifres 

concretes i comenta que estan identificats els bancs, i s’han marcat en el correu que es va dirigir a la 

regidoria competent, després de la reunió mantinguda. En resulta un 10% de bancs que estan 

malament. També comenta que es disposa de voluntaris per posar les noves lames i que es va 

adreçar a l’ajuntament la proposta per fer-ho ells, però no s’ha rebut resposta. 

La senyora Pilar Sucarrats pregunta sobre la parada de bus que es va eliminar a la 5ª travessia, 

recrimina que els veïns s’ho van trobar com un fet consumat i argumenta que no hi ha motiu suficient 

per treure-la. Respon el senyor Calmet que el motiu és que s’ha de fer una maniobra que el Comité 

d’Empresa dels autobusos no permet fer als seus treballadors atès que implica un gir enrere. 

 

Sense cap més observació, el President aixeca la sessió a les 21:15 h. 
 


