Acta de la sessió del Consell del Districte Nord
7 de novembre de 2013

Lloc de celebració: FUB
Data: 7 de novembre de 2013
Núm: 3/13

Hora d’inici: 20’00h.
Hora d’acabament: 21’15h.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Repàs de les actuacions de districte previstes pel 2013
3. Preparació del Consell de Ciutat: elecció d’un representant de districte
4. Propostes futures de districte
5. Torn obert de paraula

Assistents
REGIDOR
PRESIDENT MESA
AAVV Poble Nou
Grup essènic Nostra Llar Casal
Parroquial

Jordi Serracanta Espinalt
Miquel Davins Pey
Valentí Serra Juberó
Jaume Puig Bou

FAVM
ICV
AAVV Ctra Santpedor
PP
PXC
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CIUTADANA
CIUTADANA
CIUTADÀ
CIUTADÀ
FUNCIONÀRI
CIUTADÀ
CIUTADANA

Carles Boix Planas
Gheorghe Marin Berchesan
Josep Vilaseca Santasusana
Regidor – Joan Comas Blanch
Jordi Aleu Alcañiz
Albert Serra Serena
Josep Renalies Francolí
Luisa Canal Subirana
Olga Ferrer Noguero
Lluís Morales Comella
Jaume Canudes Marsinyac
Núria Vilalta Ribot
Claudi Codina Gusi
Immaculada Vázquez

MODERADOR

Regidor - Miquel Davins Pey

Excusats
CIUTADA

Jordi Ruiz Carrera

Absents
AAVV Ctra Santpedor
AMPA Ave Maria
A.E. La Salle
Gimnàstic
Col·legi d’agents comercials de
Manresa

UBIC-manresacomercial
CIU
ERC
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CIUTADANA
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CUP
PSC
CIUTADANA

Josep Vilaseca Santasusana
Xavier Torà Aribau
Jaume Torreguitart Delgado
Antoni Massegú Calveras
Salvador Portella Ballester
Antoni Martínez
Xavier Miguel López
Maria Àngels Santolària Morros
Fermí Porta Roca
Claudi Codina Gusi
Immaculada Vázquez
Joan Cortina Torner
Valentí Martínez Espinosa
Miquel Serrano Hermoso
Ruth Guerrero Rodriguez
Delfina Corzán Melgosa

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.
El regidor Serracanta respon que en la Comissió de seguiment es debatran els punts
que es demana aclarir.

2. Repàs de les actuacions de districte previstes pel 2013

El regidor Serracanta exposa les actuacions acordades i el seu estat d’execució.
•

Pavimentació del pstg. Burés:
Enguany es continua acumulant una partida (15.000 euros ) de diners per a
l’execució prevista pel 2015.

•

Pacificació dels trànsit a l’Avinguda dels Dolors:

S’ha dut a terme la instal·lació de coixins berlinesos a l’Avinguda dels Dolors
cruïlla amb c/ Estanislau Casas i millora de la visibilitat de diversos passos de
vianants amb la creació d’aparcament de motos.
Tanmateix s’ha Millorat la senyalització horitzontal de la cruïlla del c/ Sta.
Joaquima amb c/ de la Pau, amb la creació d’un espai zebra al pas de vianants per
tal de millorar-ne la visibilitat. En total el costa s’ha elevat a 5454 euros
•

Escales del parterre del pstg. Guillem Catà:
Treballs previstos per al desembre de 2013, amb recursos complementaris de la
secció de Parcs i Jardins. Total del cost previst 8500 euros

•

Millora de la vorera del c/ Dr. Zamenhoff:
S’han dut a terme les obres de construcció d’un tram de vorera de 50 metres per a
millorar l’itinerari escolar pel c/ Zamenhoff amb connexió amb el camí vell de
Santpedor. Total del cost 4000 euros.

3. Preparació del Consell de Ciutat: elecció d’un representant de districte

El regidor Serracanta, fa un repàs del funcionament i organització del Consell de
Ciutat, i proposa l’elecció d’un representant del Districte Nord
•

El Sr. Jaume Canudes, és proposat com a candidat i elegit com a representant
del Districte Nord per al poper Consell de Ciutat.

4. Propostes futures de districte

El regidor Serracanta, proposa que es comencin a suggerir idees pera properes
actuacions, i destaca que la cruïlla formada pels carrers Sant Joaquima, de la Pau
podria entrar a formar part de les propostes de districte de cara a l’any vinent. Si bé hi
ha un projecte previst actualment no es pot desenvolupar donat el seu elevat pressupost
de 300.000 euros. És per això que suggereix que es busqui una solució més econòmica i
que es pugui executar a curt termini .

–

Els assistents coincideixen de forma general a dir que es tracte d’una actuació
prioritària

–

El Sr. Jaume Canudes, subratlla que és punt negre que cal solucionar com a abans
millor.

–

El regidor Serracanta, respon que demanarà als tècnics de mobilitat de l’ajuntament
que elaborin un estudi sobre la viabilitat d’un projecte de rotonda de baix cost que es
pugui exposar en el proper consell de districte.

–

El Sr. Valentí Serra, posa de manifest que a l’Avinguda de les Bases en el tram
comprès entre el c/ Jaume d’Arters i la pl. Bages hi ha trams en què l’aglomerat de la
calçada està molt deteriorat sobretot pel que fa al carril d’estacionament, en el qual
només s’hi troben pedres, terra i forats.

–

El regidor Serracanta, respon que s’investigarà si hi ha alguna actuació prevista al
respecte.

5. Torn obert de paraula

–

El sr. Valentí Serra es queixa que van ser avisats només amb 48h d’antelació a la
convocatòria del taller de participació de barris del POUM. Demana que se’ls faci arribar la
convocatòria amb més marge de temps i que puguin acudir al taller participatiu de l’Ateneu
de les Bases i no al del Centre Cívic Selves i Carner on van ser convocats la última vegada.

–

El regidor Serracanta, recull la petició del Sr. Valentí Serra, per tal que com a AAVV
de Poble Nou puguin ser convocats a l’Ateneu Les Bases i la convocatòria arriba amb
major antelació.

–

El Sr. Gheorghe Marin, es queixa de l’estat en què es troben alguns solars propers a
l’escola de la Sèquia.

–

Alguns assistents comenten que al c/ Cervantes hi ha un solar en males condicions.

–

El regidor Serracanta, recull la queixa, i explica el procediment administratiu que
l’ajuntament aplica pel que fa al manteniment del solars de propietat privada.

–

El Sr. Jaume Canudes, posa de manifest el problema que suposa l’arbrat de les voreres
del c/ Zamenhoff, que per una banda obstrueix l’enllumenat públic, i per altra banda
toca les façanes dels edificis.

–

El regidor Serracanta, respon que es fan esporgues de manteniment d’aquest arbres,
però que donades les característiques físiques de l’espècie, l’amplada de les voreres i la
distribució de l’enllumenat existent difícilment es pot solucionar el tema de forma
definitiva i satisfactòria, sense passar per una redistribució de l’arbrat, enllumenat,...

–

Alguns assistents comenten que en aquest tram de carrer s’acumulen moltes fulles i
fruits dels arbres que embruten el terra.

–

El regidor Serracanta respon que existeix un “Pla de Fulles” que consisteix en fer una
recollida de fulles més intensiva en els punts més crítics i que mirarà si es pot incloure
aquesta zona en el pla.

–

El Sr. Carles Boix posa de manifest que un dels problemes recurrents en aquest mateix
tram de carrer és la distribució de l’estacionament de vehicle, que caldria ordenar
d’alguna manera.

–

El regidor Serracanta, respon que s’investigarà si hi ha alguna actuació prevista al
respecte.

–

La Sra. Olga Ferrer, explica que hi ha un tram de vorera del c/ Abat Oliba que està en
mal estat degut al paviment aixecat per les arrels dels arbres. Això comporta que la gent
es pugui entrebancar amb molta facilitat.

–

El regidor Serracanta, respon que hi ha una actuació prevista que consistirà en tallar
quatre arbres, replantar elements d’una altre espècie utilitzant un sistema de fabricació
anglesa que serveis per a reconduir les arrels en sentit vertical per a evitar que es
reprodueixi aquest incident. Es tracte d’una prova pilot a Manresa que ja ha estat
provada en altres municipis amb resultats positius.

–

El Sr. Gheorghe Marin, proposa que es faci alguna actuació per a millorar la situació
de l’estacionament de vehicles en el solar proper a l’Ateneu Les Bases. Explica que els
cotxes envaeixen les voreres. Voldria que s’ordenés l’estacionament i/o tancar una part
del solar perquè no es pugui accedir en cotxe.

–

Alguns assistents proposen que per tal de millorar la mobilitat de la zona de Les Bases
s’obri un tram de vial que actualment ocupen unes instal·lacions d’Aigües de Manresa.
La obertura d’aquest nou tram de carrer permetria reduir el volum de transit de vehicles de
l’Avinguda de les Bases i oferiria la possibilitat d’un accés directe de la ctra. Santpedor amb
l’Avinguda Universitària.

–

El regidor Serracanta, respon que s’investigarà si hi ha alguna actuació prevista al
respecte des de urbanisme.

–

El Sr. Valentí Serra, exposa que el passatge que transcorre entre el recinte de
l’escorxador i l’edifici de l’establiment comercial de l’empresa Mercadona hi falta
enllumenat públic. Demana que es tingui en compte si es pot col·locar algun punt de
llum.

–

El regidor Serracanta, respon que es transmetrà la proposta als tècnics d’enllumenat
perquè estudiïn la situació.

–

Alguns assistents exposen diverses queixes quant a senyalització horitzontal viària:
•
•
•

Fletxes de regulació dels carrils d’accés a la rotonda de la plaça de la
Creu. És queixen de la confusió que generen.
Fletxes de carrils segregats del c/ Abat Oliba amb c/ Dante. Es queixen
de l’estretament de 2 a 1 carril i del fet que el carril de la dreta sigui de
gir obligat cap al c/ Dante.
La pintura de diversos passos de vianants presenta tal gruix que la gent
s’hi entrebanca. Posen com a exemple el pas de vianants situat a la ctra.
Santpedor davant del ‘establiment comercial de l’empresa Ford.

–

El regidor Serracanta, respon que es transmetran aquestes queixen als tècnics
corresponents perquè facin una avaluació de les mateixes.

–

El Sr. Valentí Serra, posa de manifest que sovint es veuen rates a la zona de la plaça
Bages, i que aparentment provenen de les clavegueres.

–

El regidor Serracanta, respon que es transmetran la queixa a Aigües de Manresa per
tal d’estudiar conjuntament el problema.

–

El regidor Serracanta dóna per finalitzat el torn de paraules.

S’acaba la sessió a les 21’15 hores.

