Acta de la sessió del Consell del Districte Nord
9 d’octubre de 2014

Lloc de celebració: FUB. Aula Diesa.
Data: 9 d’octubre de 2014
Núm: 3/14

Hora d’inici: 20’00h.
Hora d’acabament: 21’30h.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior
Evolució de les actuacions acordades pel districte per al 2014
Acords pendents de contestar anterior plenari
Torn obert de paraules

Assistents
REGIDOR
PRESIDENT MESA
AAVV Poble Nou
AAVV Poble Nou (substitut)
FAVM
ICV
PXC
CIUTADANA
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CIUTADANA
CIUTADÀ
FUNCIONÀRIA

Jordi Serracanta Espinalt
Miquel Davins Pey
Valentí Serra Juberó
Josep M. Prat Gras
Carles Boix Planas
Gheorghe Marin Berchesan
Jordi Aleu Alcañiz
Immaculada Vázquez
Albert Serra Serena
Jaume Canudes Marsinyac
Josep Renalies Francolí
Olga Ferrer Noguero
Lluís Morales Comella
Núria Vilalta Ribot

Excusat
Grup escènic Nostra
Casal Parroquial
CIUTADANA

Llar

Jaume Puig Bou
Luisa Canal Subirana

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

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

Josep Vilaseca Santasusana
Xavier Torà Aribau
Jaume Torreguitart Delgado
Antoni Massegú Calveras
Salvador Portella Ballester
Jordi Ruiz Carrera
Xavier Miguel López
Maria Àngels Santolària Morros
Ruth Guerrero Rodríguez
Miquel Serrano Hermoso
Regidor – Joan Comas Blanch
Fermí Porta Roca
Claudi Codina Gusi
Joan Cortina Torner
Delfina Corzán Melgosa
Valentí Martínez Espinosa

El President de la Mesa, el regidor Miquel Davins, dóna la benvinguda als assistents i tot seguit
exposa els punts de l’ordre del dia.

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

2. Evolució de les actuacions acordades pel districte per al 2014
El regidor del districte, el sr. Jordi Serracanta, recorda cadascuna de les actuacions acordades el
mes de juny per executar enguany, i explica l’estat en què es troben i la previsió d’execució:


Pavimentació del Passatge Burés. El regidor Serracanta recorda de què es tracta aquesta
actuació, que prové d’una negociació amb el propietari del garatge ubicat al mateix carrer, i
que l’Ajuntament n’executarà les obres durant el 2015.
PREVISIÓ: Execució al 2015, amb pressupost assignat en els exercicis 2012, 2013 i 2014.



Coixins berlinesos pas de vianants cruïlla ctra. Santpedor amb c/ Zamenhoff.
PREVISIÓ: Demanada autorització a Diputació (titular de la via). L’informe és favorable,
però cal esperar formalment la solució tècnica que han decidit (“coixins berlinesos” o
“esquena d’ase”).



Millora enllumenat zona Josep Arola.
PREVISIÓ: La setmana del 6 al 10 d’octubre jardineria realitzarà una tala de branques i
d’un arbre, i la setmana del 13 al 17 d’octubre es farà la instal·lació de les lluminàries.



Millorar trams carril bici als c/ Abat Oliva i Font del Gat.
PREVISIÓ: Es farà durant el mes de desembre, que és quan s’han de fer els
transplantaments d’arbres.



Reparar enfonsament c/ Font i Quer – c/ Major.
REVISIÓ: Els treballs es faran durant el mes de novembre.



Coixins berlinesos c/ Carrasco i Formiguera amb c/ Dr. Esteve (davant farmàcia).
PREVISIÓ: Des de mobilitat es van rebre els veïns que van explicar més detalladament la
problemàtica de dos passos (Farmàcia i carrer València), i que havien demanat a Districtes
a través de l’AVV del poble Nou. En conseqüència, s’han iniciat els treballs d’instal·lació
d’un coixí berlinès al carrer Carrasco i Formiguera abans del carrer València, que quedarà
acabat a primers de la setmana vinent. A més, s’instal·larà durant el mes d’octubre un pas
elevat al pas de davant la farmàcia per part de la secció de Manteniment.

3. Acords pendents de contestar de la sessió del juny del 2014
El regidor Jordi Serracanta explica que en l’anterior sessió hi va haver una sèrie de qüestions
que van quedar pendent de contestar, i tot seguit les repassa i dóna resposta a cadascuna d’elles:
a) Problema d’arbres i enllumenat del c/ Dr. Zamenhoff. (Eficiència energètica i Xarxes).
⇒ Aquest proper dimarts 14 d’octubre s’ha convocat una reunió amb els veïns del barri
per parlar del problema dels arbres, per saber què en pensen. Que decideixin els propis
veïns entre les opcions existents. Es proposa la substitució de les columnes de 10 metres
per columnes de 6 metres i que jardineria faci una tall important de branques. El cost
d’aquesta substitució es de 11.000 euros. En cas de que es decideixi tallar tots els arbres,
l’enllumenat existent funcionaria correctament.
b) Possibilitat de col·locar un banc al Parc infantil Josep Arola. (Via Pública)

⇒ Es proposa col·locar dos bancs just al límit del perímetre del parc infantil, darrera del
sorral existent.
c) Possibilitat de treure l’aparcament d’una banda del c/ Sant Josep, en el seu primer tram.
(Mobilitat)
⇒ Des de la secció es veu bé la proposta. En parlarem en les sessions del 2015, i si des del
Districte es decideix tirar endavant, es farà un projecte valorat per executar-ho aquell
any.
d) Demanar a Mobilitat que es comprovi el mirall per a cotxes del c/ Dr. Esteve amb el c/
Major, que sembla estar tocat, així com que es revisi tota la resta. (Mobilitat)
⇒ S’ha revisat des de la secció de Manteniment, i per tant, actualment ha de ser correcte.
e) Demanar a Mobilitat que col·loqui un rètol de “sense sortida” al c/ Migdia. (Mobilitat)
⇒ Es passa el “parte” a Manteniment perquè col·loquin la senyalització de carrer tallat.
f)

Possibilitat de solucionar el problema de l’espai reservat per a aparcament de la Mútua
Blanca al c/ Sansa. Està controlat mitjançant barrera, i quan no hi ha l’encarregat d’aixecarla, els cotxes toquen el clàxon sense parar, des de les 9h. del matí. (Mobilitat)
⇒ Aquesta és una activitat privada. Es deriva a la secció d’Activitats.

g) Demanar a Parcs i Jardins que netegi la part de la parcel·la que és titularitat municipal al c/
Sansa, entre una parcel·la privada i el carrer, tancada amb una tanca, ja que està plena
d’herbes i matolls. (Via Pública)
⇒ La brigada municipal ho farà aviat.
h) Demanar a Via Pública que comprovi els rebaixos de les voreres del c/ Dr. Esteve, que
estan mal fets, ja que hi ha sots i la gent s’hi entrebanca. (Via Pública)
⇒ Els que estan fets estan en bones condicions. A la cruïlla dels carrer Dr. Esteve i el
carrer Sarret i Arbós, dels 8 rebaixos que hi hauria d’haver, n’hi ha fets 4 unitats, i
falten per a executar 4 unitats, en relació a les quals existeix el compromís d’executarles abans d’acabar l’any.
⇒ Estat del rebaix a la vorera a la cantonada de la ctra. Santpedor amb Bernat de Cabrera
(automòbils Ford): únicament hi ha un rebaix fet i, certament, no està enrasat amb el
paviment, fet que deu dificultar el pas de les cadires de rodes elèctriques. La brigada
municipal ho arreglarà.
i)

Davant del Consum, a l’encreuament entre el c/ Sant Cristòfol i c/ Sant Joan d’en Coll,
caldria col·locar coixins berlinesos, perquè els cotxes passen molt ràpid entre un semàfor
(davant del Bon Preu) i l’altre (ctra. de Vic). (Mobilitat)
⇒ Fa poc es van fer millores de visibilitat en aquest punt (motos abans de pas). De tota
manera, es considera apropiada la proposta d’instal·lació de coixins berlinesos. Es pot
fer arribar la proposta a Districte Llevant per al 2015.

j)

Al c/ Dr. Esteve, davant del núm. 41-45, hi ha un gran sot a l’asfalt. (Via Pública)
⇒ Efectivament hi ha un enfonsament d’una rasa d’un clavegueró. Des de la secció de Via
pública es mirarà de passar-ho a Aigües de Manresa, o de fer-ho des de la mateixa
secció.

— El Regidor del Districte, sr. Jordi Serracanta, recorda que en la darrera sessió, celebrada el mes
de juny d’enguany, es va explicar el projecte promogut des de la secció de Medi Ambient,
conegut com “AUDITORIES DE SENSACIÓ DE NETEJA”, i demana voluntaris per
inspeccionar les sensacions del carrer, durant 2 hores al mes. Que després d’una breu formació,
se’ls entregarà una fitxa i se’ls assignarà una ruta per fer, per tal que es recullin les dades i la
informació que ajudaran a prendre decisions i a millorar la neteja de la ciutat.
Demana que qui vulgui participar, enviï un correu a l’Ajuntament: mediambient@ajmanresa.cat

— El Regidor Serracanta també comenta la qüestió l’accessibilitat de l’Escola Sèquia. Explica que
existeix el Projecte de millora de l’accessibilitat, que se’n va aprovar el pressupost el mes de
juliol i que per tant ja es pot tirar endavant (encara que més tard del que es pretenia).
Explicarem aquest Projecte en la pròxima sessió del Consell del Districte Nord.

4. Torn obert de paraules

–

El sr. Valentí Serra manifesta que al c/ Sant Josep es van pintar passos de vianants, però
falten fer els rebaixos de les voreres. Que hi ha persones que van amb cadira de rodes al
barri i no poden baixar.
El regidor Serracanta respon que en pren nota i ho passarà a la secció corresponent.

–

El sr. Gheorghe Marin es queixa del solar del c/ Sèquia, que està ple d’herbes i brutícia, i
que sovint s’hi fan “botellons”. Proposa que s’acordi amb el propietari per tal de fer-hi
alguna cosa, que s’hi doni algun servei i així es solucioni el problema.
El regidor Serracanta respon que s’intentarà contactar amb la propietat per trobar algun
tipus de solució.

–

El sr. Valentí Serra exposa la problemàtica existent a molt parcs de Manresa, en què s’hi
juga a futbol, quan hauria d’estar prohibit. Explica un cas recent d’un senyor gran que va
caure a causa d’un xut de pilota, i arran d’aquestes situacions moltes mares amb els nens
han deixat d’anar als parcs. També proposa que una solució seria concedir solars
municipals (com els dels carrer Dante), que estan tancats i controlats, per poder-hi jugar a
futbol.
El regidor Serracanta explica el Projecte que s’està preparant i redactant actualment a
l’Ajuntament, conegut com “Omplint Buits”, i que consistirà en posar uns solars municipals
a disposició de les entitats , associacions, i altres, per poder-hi desenvolupar unes activitats
concretes, dinamitzant aquests espais. I un exemple d’aquests solars serien concretament
aquests del c/ Dante.

–

El sr. Carles Boix comenta que a l’avda. de les Bases, davant del número 142, no s’ha
suprimit la plaça d’aparcament que es va dir en la sessió del juny que es trauria, per facilitar
l’entrada a l’habitatge.
El regidor Serracanta respon que en pren nota i demanarà a la secció de Mobilitat per què
encara no s’ha fet.

–

El sr. Valentí Serra exposa la gran problemàtica amb els blocs de pisos a mig fer del c/ Dr.
Esteve, que actualment es troba ocupat. És un autèntic focus de brutícia i de rates. Aquesta
qüestió també la comenta el sr. Jaume Puig, excusat, mitjançant correu electrònic.
El regidor Davins explica que ja s’està parlant amb la propietat i que s’han iniciat tots els
mecanismes legals per solventar la problemàtica.

–

El sr. Jaume Puig també demana mitjançant correu electrònic, si es pot treure l’aparcament
de dos cotxes que hi ha davant de l’entrada de l’església a la Plaça Mossèn Vidal, doncs
queda una acera molt estreta i no poden passar dues persones si van amb cotxet o cadira de
rodes.
El regidor Serracanta respon que en aquesta zona hi ha una gran pressió d’aparcament per
la presència d’activitat econòmica, i que es complica en moments puntuals quan els pares
porten els nens a l’Escola Ave Maria i en moments de gran afluència a l’Església. El regidor
diu que en parlarà amb Mobilitat, a veure què es pot fer amb les dues places d’aparcament
que menciona el sr. Puig.

–

S’afegeix també en aquesta acta el comentari fet pel sr. Jaume Puig en el correu electrònic
enviat, on comenta que el nou Pla general inclou requalificar el Centre Hospitalari. Creu
que s’ha de buscar el que sigui més beneficiós per la Ciutat un cop escoltades totes les parts.
El que l’ha portat a opinar sobre això es llegir una part que diu que es podrien fer nous
habitatges perquè no hi ha manca d’equipaments. Jo faig la següent pregunta: Que hi ha
manca de pisos a Manresa? Hi ha més manca de pisos o d’equipaments? Que es faci el que
més convingui i sigui just.

S’acaba la sessió a les 21’30 hores.

