
ACTA 
PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT 
 
Identificació de la sessió : 
Núm.  04 / 2016 
Caràcter extraordinari 
Data  11 de maig de 2016 
Hora  19,05 h 
Lloc  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa 
  carrer Fra Jacint Coma i Galí, octogonal 13, local 46 
 
 
Assistents : 
Marina Hosta Vila  AVV Sagrada Família 
Àngels Ferrer                             Escola Oficial d’Idiomes 
Enric Martí                                  AVV Cal Gravat 
Ma del Pilar Sucarrats Querol AVV Cots – Guix – Pujada Roja 
Josep Duocastella Junyent AVV Viladordis 
Jaume Jorba Segura  AMPA Escola Itaca 
Josep Maria Fius                        CDC 
Josep Burillo Gispets  AVV Els Comtals 
Carles Planes                             GEST 
Miguel Cerezo Ballesteros C’S 
Felip Gonzalez Martín  PSC 
Lluis Brucart                               AVV Sant Pau 
Rafael López Trapero  President AVV Sant Pau 
Mireia Estefanell Medina            Regidora del Consell del Districte de Llevant  
Joan Calmet Piqué              President del Consell del Districte de Llevant 
Ester Cruz            secretària  
 
 
S’incorporen durant la sessió: 
Ramon Pons                               AMPA IES Guillem Catà 
Rosa Roura Selga  Casal gent gran i Associació Gent Gran Font dels Capellans 
Antoni Martinez                          UBIC 
Jordi Masdeu Valverde  CUP 
Jose Torrejon                              AVV La Balconada 
 
 
Excusa l’assistència : 
Josep Rueda                             AVV Font dels Capellans 
 
 
Ordre del dia : 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior. 
 
2. Presentació del nou regidor de districte. 

 
3. Explicació dels resultats del procés de pressupost participatiu 2016. 

 
4. Pressupost de districte 2016: proposta d’actuacions a executar. 

 
5. Presentació del procés participatiu Pla de Govern 2016-2019. 

 
6. Torn obert de paraules. 

 
 
 
 



 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior, del 4  de maig de 2015. 
 
Després d’una breu benvinguda per part del president, Sr. Joan Calmet, s’aprova l’Acta de la sessió 
del 30 de novembre de 2015, sense cap intervenció. 
 
 
2. Presentació del nou regidor de districte. 
 
 
La regidora Mireia Estefanell es presenta davant el plenari del Consell, com a regidora de Participació 
Ciutadana i Dinamització Econòmica, i  Primera tinent d’alcalde. 
 
 
3. Explicació dels resultats del procés de pressupo st participatiu 2016. 
 
La regidora, Mireia Estefanell, explica que s’han comptabilitzat 2.988 vots i que dels 20 projectes que 
van passar el procés han resultat guanyadors els següents:   
 
 

1. Passera sobre el Cardener A Can Poc Oli. 
2. Berenar social i casal infantil d’estiu de les Escodines. 
3. Espai multisensorial. 
4. Iaia, m’expliques un conte? 
5. Adequació del camí de la Riera de Rajadell (2a fase). 

 
 
Aquests projectes, segons continua explicant la regidora, s’han traslladat a les regidories 
corresponents per preparar els projectes executius. 
 
Agraeix a totes les entitats que han participat i presentat els seus projectes, i comenta que durant 
aquesta sessió s’han lliurat als assistents unes enquestes de satisfacció i opinió sobre el procés de 
pressupost participatiu 2016, per tal que siguin retornades al final de la sessió. 
 
El Sr. Carles Planes demana quan s’executaran. La regidora respon que el casal de les Escodines ja 
s’està començant perquè és pel juliol. Els que necessiten projecte executiu –la Passera i el Camí- es 
troben a Territori, i els altres dos estan pendents del pressupost exacte de les empreses que ho 
desenvoluparan. 
 
 
La regidora finalitza l’explicació dient que qualsevol suggeriment en relació al procés serà benvinguda 
i que es pot adreçar a: participacio@ajmanresa.cat 
 
 
 
4.Pressupost de districte 2016: proposta d’actuacio ns a executar. 
 
 
El President exposa la proposta d’actuacions a executar, que, segons explica, són qüestions que van 
quedar pendents d’edicions anteriors, però vol remarcar que són només suggeriments. 
 
Aquestes qüestions pendents són les que refereix: 
 

• Millora del parc d’infants dels Comtals. 
• Millora del paviment ctra. del Pont davant semàfor de Cal Gravat amb Balconada. 
• Capella del Guix: és un compromís municipal, respecte del qual ja s’han fet actuacions per un 

import de 25.000,00 euros, però quedant diners per gastar podria destinar-s’hi una part. 
• Desplaçar espai lúdic gent gran Balconada. 
• Condicionament antic espai llar d’infants per a la gent gran de Sant Pau. 
• Millora del paviment del parc d’infants de la Sagrada Família. 



• L’enllumenat a les escales de la pista de petanca Tossal del Coro (demanat des de la Sagrada 
Familia). 

• Segona fase instal·lació de bancs a Cal Gravat. 
• Segona fase vorera Alvar Aaltó a Cal Gravat. Les arrels dels arbres l’han fet malbé. 
 

 
 
Un cop referides aquestes propostes, el President demana als assistents que facin les seves 
propostes, donant veu a les intervencions següents: 
 
La Sra. Marina Hosta diu que des de la residència es demana que es faci plana la vorera que hi ha 
davant el jardí, al carrer Gaudí.  
 
La Sra. Pilar Sucarrats dóna les gràcies per pensar en el carrer del Forn. Després expressa el seu 
malestar pel fet que s’hagi inclòs la capella del Guix, diu que ja hi ha un conveni signat a tres bandes, 
-entre l’ajuntament, l’associació i el polígon-, i que si les obres estan parades s’hauria d’haver 
comunicat. El President respon que es va comunicar, doncs ell personalment va parlar amb el 
president de l’associació, Sr. Josep Call. 
 
La Sra. Sucarrats exposa els espais defectuosos: 
 

• La 5a travessia està molt malament – davant el núm. 4 hi ha un forat molt gran -  
• La 6a travessia també és tota defectuosa. 
• A la Pujada Roja 2, carrer Forn, hi ha un pujador que es va arreglar fa uns anys i torna a estar 

a punt de caure. 
• Camí de les Cots: tot el camí necessita un repàs. 
• Camí dels Tuvots: també està malament. 
• El camí que passa pels camps no té llum, i es necessita especialment per les persones que 

van de la parada de l’autobús a les cases. 
 
La senyora Àngels Ferrer, de l’Escola Oficial d’Idiomes, diu que l’escola paga el llum de la parada de 
l’autobús,i que no té problema en deixar passar els veïns per la propietat. Tot i així, la demanda 
expressa és que hi hagi més il·luminació al camí dels Tuvots. Esmenta que va parlar amb en Manel 
Ribera pel pressupost i que hi havia dues opcions: un pressupost que puja uns 4.500,00 euros i un 
altre que puja uns 12.000,00 euros i arriba fins a la carretera Viladordis. 
 
 
El Sr. Enric Martí trasllada els següents temes: 
 

• La proposta d’instal·lació de bancs a la zona perimetral. 
• L’acord que el barri seria zona 30 i que es senyalitzaria i pintaria. Respecte d’aquest punt, el 

president, Joan Calmet, diu que es mirarà de recuperar el projecte. 
 
 
El Sr. Ramon Pons diu que el carrer Germà Isidre, segon tram, s’hauria de millorar una mica. El Sr. 
Calmet respon que està pendent d’urbanització i de la voluntat d’entomar contribucions especials per 
part dels propietaris. El Sr. Pons demana que en tot cas s’hi posi una mica de grava. 
 
Exposa també la situació del carrer Viladordis, abans del Moncau, el qual s’està enfonsant. 
 
La Sra Rosa Roura comenta que no té res especial a destacar, però sí que vol fer esment d’un forat a 
la carretera del Pont de Vilomara. 
 
El Sr. Josep Duocastella esmenta que a Viladordis, durant cada mandat es redacta un document amb 
les coses a realitzar, i que al llarg del mandat anterior es van aconseguir algunes d’elles, com ara 
pavimentar el camí de la Salut. En el consell de districte també s’han aconseguit actuacions puntuals, 
com l’enllumenat de darrere l’aparcament del casal. A banda del document del mandat 2016 i les  
qüestions que ja han anat sorgint, només desitja fer esment de la senyal de direcció prohibida que hi 
ha a les illetes, entrant a Viladordis, que provoca confusió (porta a l’equívoc que és per entrar a 
l’autopista). 



 
El senyor Jaume Jorba no té temes a tractar. 
 
El senyor Antoni Martinez intervé per comentar que la mitjanera d’entrada a Viladordis perjudica la 
imatge de Manresa, per això caldria fer-hi un manteniment quinzenal o bé cimentar-la. 
Des de la Unió de Botiguers s’ha demanat entrar a les viles florides, però el primer pas seria tenir les 
entrades netes. 
 
L’altre tema que introdueix el Sr. Antoni Martinez és que caldria portar a terme una campanya 
informativa sobre el mosquit tigre. Comenta que va veure, a Tossa de Mar, uns tríptics informatius, i 
que es podria fer quelcom semblant. 
 
El senyor Josep Maria Fius no té temes a tractar. 
 
El senyor Josep Burillo exposa que a la barana per on passa la gent d’Ampans, en el parc infantil, 
caldria fer-hi alguna cosa a nivell de seguretat. 
 
El senyor Carles Planes treu el tema de l’enllaç, a peu o en bici ,de la Pujada Roja al Guix. El Sr. Joan 
Calmet respon que es pot fer una consulta al Pla de camins. 
 
Atorgada la paraula, el senyor Felip González diu que ja disposa d’altres vies per intervenir. 
 
El senyor Jose Torrejon considera que els regidors de l’ajuntament són poc propers als problemes 
dels barris, i manifesta que als blocs 24 i 26 de la Balconada tots els accessos són escales i que, per 
tant, caldria almenys dues rampes per a l’accés de gent gran. 
 
El Sr. Rafael López demana informació sobre l’entitat dels gossos que utilitzen el camp del sant Pau. 
El President, a col·lació, explica que quan va desaparèixer el club de futbol del Sant Pau, el camp es 
va partir amb una tanca a fi d’utilitzar una meitat per fer activitats lúdiques i l’altra meitat per a una 
entitat animalista. S’informarà sobre la intenció d’aquesta entitat per continuar gestionant dit espai. 
 
La Sra Rosa Roura vol afegir que darrera la residència hi ha un descampat que s’hauria de netejar, 
recorda que antigament es netejava però que ja fa almenys un parell d’anys que no s’ha fet. 
 
 
 
 
5.Presentació del procés participatiu Pla de Govern  2016-2019. 
 
 
La regidora, Mireia Estefanell, passa a presentar el procés participatiu del Pla de Govern 2016-2019, 
referint que s’ha volgut elaborar un document de base sobre els punts en què es pretén incidir durant 
la legislatura, amb la intenció que sigui la ciutadania qui en valori la importància. En aquest sentit, 
segueix, es troba en fase d’establir un calendari per materialitzar aquesta participació a través dels 
consells sectorials però obert a qualsevol ciutadà. En els consells de districte que ja s’han fet es va 
passar un PowerPoint explicatiu del procés i a través dels suggeriments rebuts s’ha volgut reformular 
fer fer-lo més eficient i realista, per això, atès que s’està revisant, la regidora no explica el calendari, 
però sí diu que a banda de les sessions presencials també hi haurà sessions virtuals –especialment 
en temes que no disposen d’òrgans de representació-.La intenció és tenir-lo acabat el 15 de juliol i 
presentar el document revisat per la ciutadania el 15 de setembre. 
 
D’altra banda, la regidora informa que s’està revisant el Pla de participació ciutadana, i es pretén dotar 
els consells de districte d’altres funcions a fi que adquireixin una nova rellevància, arran de les 
queixes dels propis districtes sobre la sensació que només serveixen per repartir els diners. 
 
 
 
 
 
6. Torn obert de paraules. 



 
 
La Sra. Marina Hosta vol sol·licitar que els contenidors que s’han canviat de lloc, a la Taberna d’en 
Mallol, es tornin a col·locar on estaven pel fet que, segons expressa, el canvi no està demostrat que 
sigui necessari. 
 
El Sr. Josep Burillo demana una valla de protecció a la sortida de l’escola Joviat, carrer del Bruc. 
 
La Sra. Àngels vol saber si hi ha perill en tombar a l’esquerra des de la sortida del camí dels Tubots 
cap a Viladordis. Respon el President que es troba pendent de resoldre’s amb algun tipus de rotonda. 
 
El senyor Martinez vol felicitar per les flors a la rotonda de l’estació dels Ferrocarrils. 
 
I sense cap més observació, s’aixeca la sessió a les 20:15 h. 
 


