Acta de la sessió del Consell del Districte Nord
11 d’abril de 2013

Lloc de celebració: FUB. Aula Diesa.
Data: 11 d’abril de 2013
Núm: 2/13

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

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Renovació de la Comissió de seguiment
3. Pressupost 2013
4. Torn obert de paraules

Assistents
REGIDOR
PRESIDENT MESA
AAVV Ctra Santpedor
AAVV Poble Nou
PP
CIUTADANA
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CIUTADÀ
FUNCIONÀRIA

Jordi Serracanta Espinalt
Miquel Davins Pey
Josep Vilaseca Santasusana
Valentí Serra Juberó
Regidor – Joan Comas Blanch
Immaculada Vázquez
Albert Serra Serena
Carles Boix Planas
Jaume Canudes Marsinyac
Núria Vilalta Ribot

Excusat
CIUTADÀ

Jaume Puig Bou

Absents
AMPA Ave Maria
A.E. La Salle
Gimnàstic
Col·legi d’agents comercials de
Manresa
UBIC-manresacomercial
CIU
ERC
PSC
CUP
PXC
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CIUTADANA
CIUTADANA
CIUTADÀ
CIUTADÀ
CIUTADANA
CIUTADÀ

Xavier Torà Aribau
Jaume Torreguitart Delgado
Antoni Massegú Calveras
Salvador Portella Ballester
Antoni Martínez
Xavier Miguel López
Maria Àngels Santolària Morros
Ruth Guerrero Rodríguez
Miquel Serrano Hermoso
Jordi Aleu Alcañiz
Fermí Porta Roca
Claudi Codina Gusi
Josep Renalies Francolí
Luisa Canal Subirana
Olga Ferrer Noguero
Lluís Morales Comella
Joan Cortina Torner
Delfina Corzán Melgosa
Valentí Martínez Espinosa

Intervencions / comentaris
El President de la Mesa, el regidor Miquel Davins, 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. Renovació de la Comissió de seguiment
El regidor del districte, sr. Jordi Serracanta, explica que fins ara la Comissió de seguiment estava
formada per les següents persones:






Jordi Serracanta Espinalt, Regidor
Xavier Miguel López, representant entitat
Luisa Canal Subirana, ciutadana
Jaume Canudes Marsinyac, representant AAVV
Núria Vilalta, funcionària

Pregunta als assistents a la sessió si els sembla bé que continuïn aquest any els mateixos
membres de la Comissió anterior.
Es ratifica la Comissió de seguiment per unanimitat.

3. Pressupost 2013
El regidor Serracanta exposa, prèviament, que en anteriors sessions es van pactar unes
actuacions i hi va haver unes demandes concretes, que explica a continuació:
Actuacions que es van acordar al 2012, i que s’han realitzat:
a)

Col·locar fustes als bancs d’acer del Camí de l’Agulla.

b)

Col·locació de les marquesines.

c)

Col·locació de la banda reductora al C/ Santa Joaquima.

d)

Pavimentació del Passatge Burés (Previsió execució 2015, amb pressupost assignat).

Altres (demanades en els plenaris):
e)

Demanar a mobilitat resposta sobre la possibilitat de que el Passatge Juvé sigui de sentit únic.
(Actuació executada al mes de març).

f)

Tema de l’arbrat. A la Plaça Bages la vegetació s’ha mort per que hi ha un problema de rates. Les rates s’han
menjat el reg i al no ploure la vegetació s’ha mort. S’arreglarà aquest enjardinat però s’està a l’espera de
solucionar el tema de les rates.

g)

Previsió per esporgar els arbres. Campanya de Podes.

El sr. Jaume Canudes intervé manifestant que li sembla que en el c/ Santa Joaquima no hi ha
col·locada cap banda reductora.
El regidor Serracanta respon que es demanarà a Mobilitat que verifiquin aquesta actuació.

Seguidament s’exposa que el pressupost assignat per l’any 2013 és de 25.000 euros, i que les
actuacions acordades en la Comissió de seguiment per enguany podrien ser les següents:

Proposta actuacions 2013:


Pavimentació del Passatge Burés ............................................................................................................. 15.000 €
(Previsió execució al 2015, amb pressupost assignat en els exercicis 2012, 2013 i 2014)



Pacificació Avda. dels Dolors:
a) Unitat de pas de vianants (coixins berlinesos+ senyalització)
Cruïlla Avda. Dolors amb c/ Amadeu Vives/Estalislau Cases ........................................................... 4.127 €
b) Millora senyalització passos (3 passos+ cruïlla la Salle) ..................................................................... 1.327 €



Escales parterre al passatge Guillem Catà .................................................................................................. 8.500 €



Millora vorera c/ Zamenhoff (enllaç amb Camí vell de Santpedor) ............................................................ 4.000 €

Altres possibilitats:


Suavitzar les mides del pas elevat de davant del Mercadona .................................................................. 2.845,92 €



Arranjar calçada i voreres aixecades pels arbres,
als c/ Abat Oliva i Font del Gat, trams carril bici ................................................................................ 40.849,55 €



–

C/ Abat Oliva (Dante i rotonda) ......................................................................................... 30.348,55 €

–

C/ Font del Gat (Rotonda – Súria) ......................................................................................... 10.501 €

Itinerari vianants Camí vell de Santpedor
a)

Opció 1: Paviment de tot-ú i vorera de formigó (costat del mur de l'escola) ........................... 18.094,98 €

b)

Opció 2: Paviment d'aglomerat i vorera de formigó (costat del mur de l'escola) ..................... 31.924,01 €

Comentaris que es fan de les propostes:
–

El regidor Serracanta explica que el pas elevat del Mercadona sí està dins la normativa, però
tot i així s’ha valorat que efectuar-ne el rebaix costaria 2.845,92 euros.

–

La pavimentació del Passatge Burés s’ha de fer, d’acord amb allò acordat en anteriors
Sessions, i ja suposa una assignació del pressupost d’enguany de 15.000 euros.
El regidor Serracanta recorda que el cost total de l’obra de pavimentació del passatge és de
149.000 euros, i que l’aportació per part del Consell del Districte Nord és de 45.000 euros.
Aquests 45.000 euros es distribueixen en tres exercicis de 15.000 euros cadascun,
corresponents als anys 2012, 2013 i 2014, i que la seva efectiva execució es durà a terme a
principis del 2015.

–

Cal triar entre la resta d’actuacions, en relació a les quals s’acorda que la pacificació de
l’avinguda del Dolors és una actuació urgent de fer davant la problemàtica existent en la
zona (excés de velocitat, manca de visibilitat, accidents,...).

–

S’acorda que si es decideix executar les actuacions relatives a les escales en el parterre del
Ptge. Guillem Catà i a finalitzar la vorera del c/ Zamenhoff amb camí Vell de Santpedor,
atès que s’excedeix del pressupost assignat, el regidor Serracanta es compromet a assignar
diners d’altres partides de l’Ajuntament per fer-ho.

Amb aquesta voluntat, s’ACORDA per unanimitat que en l’exercici 2013 s’executin les
següents actuacions:


Pavimentació del Passatge Burés ............................................................................................................. 15.000 €



(Previsió execució al 2015, amb pressupost assignat en els exercicis 2012, 2013 i 2014)
Pacificació Avda. dels Dolors:
a) Unitat de pas de vianants (coixins berlinesos+ senyalització)
Cruïlla Avda. Dolors amb c/ Amadeu Vives/Estalislau Cases ........................................................... 4.127 €
b) Millora senyalització passos (3 passos+ cruïlla la Salle) ..................................................................... 1.327 €



Escales parterre al passatge Guillem Catà .................................................................................................. 8.500 €



Millora vorera c/ Zamenhoff (enllaç amb Camí vell de Santpedor) ............................................................ 4.000 €

4. Torn obert de paraules

–

El sr. Valentí Serra demana quan s’executaran totes les actuacions acordades.
El regidor Serracanta respon que aquestes actuacions han d’estar executades abans del
dia 31 de desembre de 2013.

–

El sr. Valentí Serra exposa la seva preocupació, manifestada ja mitjançant instàncies a
l’Ajuntament, respecte la circulació viària en l’avinguda Universitària, en la
incorporació a les Bases de Manresa (girs a la dreta i a l’esquerra). Tal com es troba
senyalitzat actualment, provoca retencions de trànsit en el carril de l’esquerre, perquè és
el que permet girar a l’esquerre, sense prioritat de pas, o seguir enfront, quan el carril de
la dreta està reservat únicament girar a la dreta amb prioritat de pas.
Sembla ser que la solució podria estar en reservar el carril de l’esquerre únicament per
girar a l’esquerre, i el carril de la dreta, amb prioritat de pas, per seguir enfront o girar a
la dreta.
El regidor Davins comenta que es tornarà a demanar a Mobilitat.

–

El sr. Albert Serra exposa la problemàtica dels gossos que passegen pel Parc Abat
Oliva. Ha fet un càlcul aproximat i manifesta que uns 300 gossos fan les seves
necessitats cada dia a l’herba del parc, on moltes persones hi seuen i juguen. Els
excrements s’haurien de recollir però al ser herba no es fa. Conclou la seva intervenció
suggerint prohibir l’entrada dels gossos al Parc.
El regidor Serracanta respon que tenim l’Observatori de Civisme, i ja es van posant
multes per aquests conceptes. Sabem que no s’arreglarà d’un dia per l’altra, però s’hi
està treballant. No només es posen multes, sinó que l’Ordenança de civisme també
preveu commutar aquestes sancions per treballs en benefici de la comunitat.

Acords presos

1. S’acorda realitzar en l’exercici 2013 les següents actuacions, amb el pressupost del 2013
del Districte Nord, amb l’ajuda provinent d’altres partides de l’Ajuntament:


Pavimentació del Passatge Burés ............................................................................................................. 15.000 €



(Previsió execució al 2015, amb pressupost assignat en els exercicis 2012, 2013 i 2014)
Pacificació Avda. dels Dolors:
a) Unitat de pas de vianants (coixins berlinesos+ senyalització)
Cruïlla Avda. Dolors amb c/ Amadeu Vives/Estalislau Cases ........................................................... 4.127 €
b) Millora senyalització passos (3 passos+ cruïlla la Salle) ..................................................................... 1.327 €



Escales parterre al passatge Guillem Catà .................................................................................................. 8.500 €



Millora vorera c/ Zamenhoff (enllaç amb Camí vell de Santpedor) ............................................................ 4.000 €

2. S’acorda demanar al Mercadona si poden assumir el cost i l’execució del rebaix de les
mides del pas elevat.

3. S’acorda demanar a Mobilitat si realment s’ha col·locat la banda reductora al c/ Santa
Joaquima.

4. S’acorda demanar a Mobilitat si és viable la proposta exposada respecte l’avinguda
Universitària, en la seva incorporació a l’Avda. de les Bases de Manresa (carrils
reservats pels girs dreta, esquerre o seguit enfront).

S’acaba la sessió a les 21’15 hores.

