Acta de la sessió del Consell del Districte Nord
7 de maig de 2015

Lloc de celebració: FUB
Data: 7 de maig de 2015
Núm: 2/15

Hora d’inici: 20’10h.
Hora d’acabament: 20’50h.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Pressupost 2015
3. Torn obert de paraula

Assistents
REGIDOR
PRESIDENT MESA
AAVV Crta Santpedor
Ciutadà 3
Ciutadà 4
Ciutadà 9
Ciutadà 10
Grup essènic Nostra Llar Casal Parroquial
FAVM
UBIC-manresacomercial
FUNCIONARI

Absents

Jordi Serracanta Espinalt
Miquel Davins Pey
Josep Vilaseca Santasusana
Immaculada Vázquez
Albert Serra Serena
Carles Boix Planas
Jaume Canudes Marsinyac
Jaume Puig Bou
Carles Boix Planas
Sebastià Suet
David Gallart

ICV
CIU
ERC
PSC
CUP
PP
PXC
Ciutadà 1
Ciutadà 2
Ciutadà 3
Ciutadà 4
Ciutadà 5
Ciutadà 6
Ciutadà 7
Ciutadà 8
Ciutadà 9
Ciutadà 10
Ciutadà 11
Ciutadà 12
Ciutadà 13
FUNCIONARI
AAVV Poble Nou
AMPA Ave Maria
A.E. La Salle
Gimnàstic
Col.legi d'agents comercials de Manresa
FAVM

Gheorghe Marin Berchesan
Xavier Miguel López
Maria Àngels Santolària Morros
Ruth Guerrero Rodríguez
Miquel Serrano Hermoso
Regidor - Joan Comas Blanch
Jordi Aleu Alcañiz
Fermí Porta Roca
Claudi Codina Gusi
Immaculada Vázquez
Albert Serra Serena
Josep Renalias Francoli
Luisa Canal Subirana
Olga Ferrer Noguero
Lluís Morales Comella
Carles Boix Planas
Jaume Canudes Marsinyac
Joan Cortina Torner
Delfina Corzán Melgosa
Valenti Martínez Espinosa
David Gallart
Valentí Serra Juberó
Xavier Torà Aribau
Jaume Torreguitart Delgado
Antoni Massegú Calveras
Salvador Portabella Ballester
Carles Boix Planas

Intervencions / comentaris

El regidor del districte, sr. Jordi Serracanta, dóna la benvinguda als assistents i tot seguit
passa a desenvolupar l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior per unanimitat dels assistents.

2. Pressupost 2015

El regidor Serracanta, desenvolupa els temes següents:

pressupost proposat pel 2015:



Reductors de velocitats a l’avinguda universitària a l’alçada del Parc de les
Homilies d’ Organyà ( 5000 euros).



Senyalització de pas de vianants nou al c/ Menorca amb ctra. de Santpedor
i construcció dels rebaixos de les voreres ( 4.500 euros).

–



Millora arbustiva pl. Mallorca ( 10.500 euros)



Modificació enllumenat c/ Zamenhoff ( 10.000 euros).

Explica perquè finalment no s’han inclòs en el pressupost d’aquest any els temes d’
instal·lar més DEA (desfibril·ladors) i el de les cartelleres rodones de barris. Ambdós temes
en principi es desplegaran per altres circuïts i per tant no cal dedicar-hi recursos de districte.
Pel fa als DEA hi ha previst un desplegaments de 25 unitats més a nivell de tot el
municipi i 4 dins del districte.

–

Presentació dels detalls del projecte elaborat per a la renovació de la plaça Mallorca
amb un pressupost de 10.500 euros que inclouria la millora arbustiva, enllumenat nou,
bancs i la previsió d’un espai per a encabir una terrassa del bar situat en una de les
cantonades de la plaça.

–

Explicació de la proposta de pacificació del trànsit de l’Avinguda Universitària a
l’alçada del Parc de les Homilies d’ Organyà amb la instal·lacions d’elements reductors
del velocitat als passos de vianants d’aquest tram. Era una petició de l’AAVV del Poble
Nou. L?actuació serà similar a la que s’ha fet a l’Avinguda dels Dolors.

–

Resum de quin és el problema que suposa l’arbrat de les voreres del c/ Zamenhoff, que
obstrueix l’enllumenat públic i exposició de la proposta de millora valorada en uns
10.000 euros que passaria per canviar els bàculs d’enllumenat, les lluminàries i
desplaçar un dels punts de llum.

–

Detalls de la proposta de fer un nou pas de vianants al c/ Menorca amb ctra. de
Santpedor. A banda dels treballs de senyalització horitzontal els treballs previstos
inclourien la construcció de rebaixos a les voreres per un total de 4.500 euros
aproximadament. Aquesta actuació permetria la millora de l’itinerari naturals dels
vianants que transitin per la carretera de Santpedor

–

El regidor Serracanta passar al tràmit d’ aprovació de les actuacions proposades pel
2015.

–

Es donen per aprovades les actuacions proposades per l’any 2015:

Pressupost aproximat de les propostes acordades pel 2015
Actuacions
Millora Plaça Mallorca
Millora enllumenat d'un tram del carrer Dr. Zamnehoff
Pacificació del trànsit de l'Avinguda Universitària
Pas de vianants del carrer Menorca amb ctra. Santpedor
Cartellera cilíndrica de barris
TOTAL

cost en euros
10.000
10.000
5000
4500
1000
30.500

3. Torn obert de paraula

–

El Sr. Jaume Canudes demana que es pinti l’estacionament del c/ Zamenhoff de la
mateixa zona on hi ha el problema de l’enllumenat i els castanyers per ordenar una
mica la zona.

–

El regidor Serracanta, respon que es transmetran aquestes queixen als tècnics
corresponents perquè facin una avaluació del problema.

–

El Sr. Jaume Puig, proposa que els desfibril·ladors es col·loquin a prop de les farmàcies
es tregui tot l’estacionament per a evitar les retencions de trànsit que s’hi donen en
hores punta

–

El regidor Serracanta, respon que s’estudiarà amb els tècnics competents aquestes
qüestions i fa un repàs de les ubicacions dels desfibril·ladors existents de les noves
ubicacions previstes.

–

El Sr. Josep Maria Prat demanar tenir el plànol de la ubicació dels DEA per a posarlos als locals de les associacions de veïns.

–

El regidor Serracanta pren nota de la petició

–

El Sr. Josep Maria Prat, aporta fotografies d’un problema vinculat amb
estacionaments indeguts al passatge Cechini.

–

El regidor Serracanta, respon que es transmetrà aquesta queixa als tècnics
corresponents perquè facin una avaluació del problema.

–

El Sr. Jaume Canudes demana que es facin netejar els solars de la zona de la Salle que
suposen un risc d’incendi sobretot de cara a l’estiu.

–

El regidor Serracanta, respon que des de Medi Ambient cada anys es fa una
campanya de prevenció i es requereix als propietaris perquè netegin els solars i subratlla
que en part l’èxit de la campanya depèn de la celeritat de cada propietari.

–

La Sra. Imma Vasquez, es queixa de la brutícia que hi ha en alguns solars de la zona
del c/ Joana Herms, d’una tanca en mal estat a la plaça de la Creu, i del rebaix del pas
de vianants de la ctra. Santpedor número 158 que dificulta el pas de cadires de rodes.

–

El regidor Serracanta, respon que es transmetran aquestes queixen als tècnics
corresponents perquè facin una avaluació del problema.

–

El Sr. Sebastià Suet, denuncia que al c/ Abat Oliba, a l’alçada de l’establiment
Frankfurt Xavi en direcció a l’Avinguda de Les Bases, els cotxes circulen a massa
velocitat.

–

El regidor Serracanta, respon que consultarà si hi ha constància d’aquests fets i que es
transmetrà aquesta queixa als tècnics corresponents perquè facin una avaluació del
problema.

–

El Sr. Albert Serra Serena, manifesta que en el mateix tram de carrer, però en sentit
baixada, s’han pintat uns carrils segregats que provoquen situacions de confusió. No
entén perquè s’han pintat unes fletxes que obliguen als que cotxes que circulen pel carril
dret a girar cap al c/ Dante.

–

Un ciutadà comenta que a la pl. Mossén Vidal s’hauria de fer alguna intervenció per a
millorar el caus circulatori degut a estacionaments en segona fila, en guals, i etc..

–

El regidor Serracanta, respon que transmetrà la queixa als tècnics de mobilitat.

–

El regidor Serracanta dóna per finalitzat el torn de paraules.

S’acaba la sessió a les 20’50 hores.

