
ACTA REUNIÓ CONSELL LLEVANT PLENARI  
 
Dia i hora: Dilluns, 09 de setembre del 2013  a les19h 
Lloc:  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, Carrer Fra Jacint 
Coma i Galí octogonal,13 local 46 
Assistents:  Enric Martí (AAVV Cal Gravat), 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), Josep Rueda ( AAVV La 
Font dels Capellans), Antoni Erro (AAVV Cal Gravat), Joan Baeza (AAVV La 
Balconada), Antoni Martínez (UBIC), Ma Mercè Rosich ( presidenta de la Mesa del 
Districte de Llevant), Joan Calmet ( regidor del Districte de Llevant), Josep Ma 
Muncunill (cap de secció de Manteniment i Via Pública de l’Ajuntament de Manresa)  i 
Elsa Ruiz ( secretària del Districte de Llevant). 
 
L’ordre del dia del Plenari és la següent: 
_Aprovació de l’acta del Plenari de Llevant de data 3 de juny de 2013. 
_Comissió de seguiment del Districte de Llevant 
_Estat d’actuacions del Districte de Llevant 2013 
_Torn obert de paraules 
 
1) Aprovació acta Plenari de Llevant de data  3 de juny de 2013 
La regidora Rosich demana si els membres del Plenari estan d’acord amb  l’acta del 
Plenari de Llevant de data 3 de juny de 2013, tothom està d’acord i l’acta s’aprova. 
2) Comissió de seguiment del Districte de Llevant 2 013 
El regidor Calmet exposa que, hi ha una vacant dins de la Comissió de seguiment del 
Consell de Llevant. Demana als assistents si hi ha algú que vulgui formar part. El sr. 
Antoni Erro president de l’Associació de Veïns i Veïnes de Cal Gravat proposa la 
seva incorporació. Tothom està d’acord i per tant s’aprova la incorporació del sr. 
Antoni Erro com a nou membre de la comissió de seguiment del districte de Llevant. 
3) Estat d’actuacions del Districte de Llevant . 
 
 

Actuació Pressupost  Import des del  Districte   Data  execució 
Rotonda carretera del Pont de Vilomara, C/ Joan 
Fuster + millora seguretat i repintat passos 
vianants propers  

10.000,- 5.000,- Del 22 al 29 de setembre setmana de la  
mobilitat 

Millora seguretat viària. Font dels Capellans 
 

16.500,- 5.000,- Del 22 al 29 de setembre setmana de la  
mobilitat  

Substitució de la barana C/ Sant Cristòfol 15.000,- 5.000,- 12 de  setembre 
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 

  5.000,- 5.000,- Fet 
setembre 
 
10 de setembre 

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

5.000,- 5.000,-  
 
Fet 
Fet 
Fet 
 

 
El sr Muncunill explica que, pel que fa a l’actuació de la barana del C/ Sant Cristòfol 
s’instal·larà una barana més alta i que serà permeable i més alta. 



El regidor Calmet diu que es pretén prioritzar la seguretat amb els recursos que 
tenim. 
El regidor Calmet explica que en relació a l’actuació de la rotonda de la carretera del 
Pont de Vilomara, pel que fa al gir del Carrer Maria Aurèlia Capmany  es farà segons 
la proposta de la sra. Marina Hosta. 
 
El regidor Calmet aclareix que aquest any l’execució de les actuacions dels Districtes 
s’ha fet més tard perquè en general s’ha endarrerit el pagament als proveïdors i això 
ha fet que els encàrrecs també es demoressin. 
    
4) Torn obert de paraules 
 
Fàbrica Nova  
La sra. Marina Hosta intervé, comentant l’actuació a Fàbrica Nova. 
El regidor Calmet contesta dient que, l’Ajuntament havia incoat a la Caixa perquè 
actués i que finalment ho han fet, s’està fent mur i això evitarà sortida i entrada de 
rates. Es guanyarà 40 cm de vorera i es pintarà. 
La sra. Marina Hosta demana si el tros d’alumini que és de Cots i Claret es traurà.. El 
regidor Calmet contesta que no perquè és d’aquesta empresa. 
 
El sr. Enric Martí comenta que la Caixa ha actuat perquè ha venut els terrenys a una 
empresa americana. 
El regidor Calmet contesta que al marge de amb qui s’ho hagi venut la Caixa el cert 
és que entre la Caixa i l’Ajuntament hi ha un contracte signat on diu quines 
actuacions es poden fer i quines no i que en principi el nou comprador assumeix el 
contracte. 
Insisteix que no poden fer qualsevol actuació que no estigui pactada en el contracte, i 
que s’ha d’esperar i negociar a veure què passa. 
 
Despeses Comunitats Veïns/Veïnes  
La sra. Marina Hosta demana si quan  els pisos estan buits, les escombraries s’han 
de pagar. 
El regidor Calmet i la regidora Rosich contesten afirmativament, els impostos els 
paga el propietari, si el propietari és un banc o caixa doncs paguen aquestes entitats. 
 
El sr. Enric Martí, diu que les entitats financeres no es fan càrrec de les despeses de 
la comunitat.  
El regidor Calmet comenta que a nivell d’impostos municipals sí es fan càrrec de 
liquidar l’IBI i les escombraries. 
 
Animals/Sanitat/Civisme  
La  sra. Marina Hosta demana què s’està fent en relació a un espai per a esbarjo de   
gossos, que hi ha  al carrer Joan Fuster. 
El regidor Calmet i la regidora Rosich expliquen que, en aquest espai l’Ajuntament 
està fent una prova pilot durant 5 anys, en resposta a molts propietaris de gossos que 
volen un espai perquè els animals corrin. El que s’ha fet és cedir un espai de la ciutat 
perquè els gossos corrin, aquest espai es gestionat per una entitat KIN KAN, aquesta 



entitat cuida i vetlla per l’espai, pels materials per les cargoleres a canvi una part 
d’aquest espai el dedica a ensinistrar gossos.  
Si aquesta prova funciona es destinaria un espai d’aquestes característiques per 
districte. 
Destaquen que és una demanada molt comuna i que per exemple al pati del Casino 
hi ha persones que van amb els gossos i això genera problemes. 
La regidora Rosich explica que és difícil la convivència entre canalla, gent gran i 
animals. 
Creu que, si des de l’Ajuntament s’habiliten espais perquè els gossos puguin estar 
lliures, el mateix Ajuntament pot demanar més responsabilitats als propietaris com 
ara que els animals estiguin vacunats i censats, ja que l’Ajuntament està donant 
alternatives 
Tanmateix informa que, aviat es començarà una campanya de conscienciació en 
relació a evitar actes incívics, com per exemple no recollir excrements, necessitat de 
tenir els animals vacunats i que es començarà per els barris on hi ha constància de 
major nombre d’animals. 
 
El sr. Enric Martí es queixa que el lloc on hi va aquest espai per a gossos al carrer 
Joan Fuster està més brut que mai i que hi ha algú amb claus. 
La regidora Rosich li contesta que els que tenen la clau són l’entitat, en quan a la 
brutícia el sr. Muncunill comenta que el que hi ha són palets d’obra i que això és 
temporal. 
 
La regidora Rosich informa que al mes d’octubre es farà una “Festa Fira de tinença 
d’animals”. 
 
El regidor Calmet informa que, les quatre possibles zones per esbarjo de gossos 
estarien ubicades a: 
_Bases de Manresa 
_Valldaura 
_Centre ciutat potser Puigterrà 
 
El sr. Josep Rueda creu que la multa per actes incívics no només hauria de ser 
econòmica. 
 
La regidora Rosich lamenta el poc ús que es fa a la ciutat dels pipi-cans 
 
El sr. Joan Baeza posa com exemple Oviedo i diu que allà es multa per una bossa 
d’escombraries baixada fora d’horari fins a 300€ particular i 3000 a la Comunitat de 
Veïns i Veïnes. 
 
El regidor Calmet, comenta que actualment s’està actuant per part de l’Ajuntament, 
és a dir s’està sancionant amb multes però que la gent s’enfada molt. S’ha actuat a 
llocs com Casa Caritat o als Jardins del Casino. Demana la col·laboració dels 
assistents en el sentit de que si des de l’Associació es detecta algun cas que informin 
a la policia local i aquesta actuarà. 
És una forma dissuasòria ja que si se sap que l’Ajuntament sanciona si se’n parlar es 
deixa d’actuar incívicament, i posa com exemple la campanya de Festa Major per 



evitar que la gent orinés al carrer, gràcies  a les accions fetes com ara els adhesius al 
terra, la sensació és que la ciutat ha estat més neta. 
 
El sr. Josep Duocastella, també creu que s’ha d’actuar contra els soroll que fan els 
gossos quan borden. 
La regidora Rosich li contesta que primer millor si ho parlen entre veïns, però que si la 
conducta continua que truquin a policia però ha de ser quan el gos està bordant, sinó 
no es pot actuar. 
 
La sra Marina Hosta, comenta que, hi ha Ajuntaments on el cens d’animals és gratuït. 
La regidora Rosich li contesta que la inscripció en el cens de Manresa té un cost de 
21€, i que aquest import és per cobrir un retorn de servei que fa l’Ajuntament, com 
ara els tècnics de la gossera, el manteniment dels animals, que generen una 
despesa. 
 
La sra. Marina Hosta comenta que la colònia de gats que hi ha al carrer Valentí 
Masats no ha funcionat mai bé perquè no hi ha alimentador/a 
 
La regidora Rosich explica que durant aquest estiu hi ha hagut una alarma d’augment 
de rates, el motiu pot ser que a l’estiu s’estiguin més al carrer o que siguin més 
grosses, també explica que està previst fer una intervenció d’urgència al barri de la 
Balconada. 
 
El sr. Joan Baeza explica que en relació a la contenció de coloms al barri de la 
Balconada s’ha fet molta feina, la regidora Rosich explica que, pel que fa a aquesta 
actuació ha rebut queixes, que hi ha  gent sensible a l’ús de les caixes per a coloms. 
La regidora Rosich diu que, hi ha un problema d’alimentadores, que per molt que des 
de l’Ajuntament es faci feina són les mateixes persones les que incideixen en generar 
plagues. 
El sr Toni Erro explica que a Cardona, es dóna un pinso als coloms que els esterilitza. 
La regidora Rosich comenta que hi ha arguments a favor però també en contra 
d’aquesta actuació, en contra està el fet de que d’altres animals ho poden menjar de 
terra com ara gossos i gats o inclús la canalla. 
És per això que a Manresa es va valorar no fer servir aquesta mesura. 
 
Pel que fa als coloms la regidora Rosich diu que hi ha d’altres possibilitats al marge 
de les caixes/gàbies que s’apliquen a Manresa, com ara els colomers, però el 
problema és on posar-los i que són molt cars. 
 
El sr. Josep Rueda i el sr. Enric Martín, diuen que no només els coloms són un 
problema també ho son les garses. 
El regidor Calmet diu que són animals que tendeixen a ser plagues, ja que l’entorn 
urbà els hi facilita la supervivència. 
 
Fires a l’Avda. Francesc Macià  
El sr. Toni Erro demana si es canviarà la ubicació de la Fires que actualment 
s’instal·len a l’Avda. Francesc Macià. 



El regidor Calmet explica que s’havia parlat de portar-les al polígon dels Trullols, però 
que és difícil perquè allà no hi ha corrent. 
El que sí que té possibilitats és que les fires s’instal·lin al costat del Congost. En 
aquest sentit i per donar suport al trasllat comenta que li va demanar a la presidenta 
de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, la sra . Marina Hosta que es 
fes aquesta petició per escrit des de diferents entitats, comerços i d’altres agents del 
territori del barri de la Sagrada Família. 
 
Via urbana  
La sra Marina  pregunta si es va mirar l’esquerda que hi ha a l’Avda. Francesc Macià. 
El regidor Calmet li contesta que no hi ha perill. 
El sr. Josep Ma Muncunill li explica que, es va consultar amb Ferrocarrils perquè 
verifiquessin si era problema o no, i que van respondre que no hi ha perill 
d’esfondrament. 
 
Cultura  
La sra. Marina Hosta comenta que el cartell de Festa Major d’aquest any no li ha 
agradar, especialment el fet que  el format fos tipus diari, i que hi hagués molta 
publicitat. 
El regidor Calmet  comenta que els tríptics d’altres anys han valgut 6000€. En canvi 
aquest any hi va haver una oferta d’una empresa  que feien el tríptic, l’editaven i els 
distribuïen de franc i pagant a l’Ajuntament 3000€.     
      
       
Acords: 
_S’acorda que la propera sessió del Plenari es farà al local de la FAVM a les 19 h el 
dia: 
02 de desembre de 2013 
 
 
 
 
 
 

 


