Acta de la sessió del Consell del Districte
Nord. 11 de juny de 2012
Lloc de celebració: FUB

Hora d’inici: 20’00 h

Data: 11 de juny de 2012

Hora d’acabament: 21’45 h

Núm: 2/12

Ordre del dia
1) Aprovació de l’acta anterior
2) Presentació del pla de civisme
3) Pressupost 2012
4) Pla de xoc de prevenció contra atropellaments
5) Torn obert de paraules

Assistents
REGIDOR
PRESIDENT MESA
AAVV Crta Santpedor
AAVV Poble Nou
Grup essènic Nostra Llar Casal
Parroquial
Col.legi d'agents comercials de
Manresa
FAVM
CIU
PSC
CUP
PP
PXC
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
ciutadà
FUNCIONARI

Jordi Serracanta Espinalt
Miquel Davins Pey
Josep Vilaseca Santasusana
Valentí Serra Juberó
Jaume Puig Bou
Salvador Portabella Ballester
Carles Boix Planas
Xavier Miguel Lopez
Ruth Guerrero Rodríguez
Miquel Serrano Hermoso
Joan Comas Blanch
Jordi Aleu
Immaculada Vázquez
Albert Serra Serena
Josep Renalias Francoli
Luisa Canal Subirana
Olga Ferrer Noguero
Lluís Morales Comella
Jaume Canudes Marsinyac
Antoni Nacenta
Montserrat Gibert
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Excusats
Ciutadà 1

Fermí Porta Roca

Absents
AMPA Ave Maria
A.E. La Salle
Gimnàstic
UBIC-manresacomercial
ERC
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà

Xavier Torà Aribau
Jaume Torreguitart Delgado
Antoni Massegú Calveras
Josep Antoni Martin Bover
Maria Àngels Santolària
Morros
Claudi Codina Gusi
Joan Cortina Torner
Delfina Corzán Melgosa
Valenti Martínez Espinosa

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
El sr. Miquel Serrano comenta que ha trobat a faltar en l’acta anterior aportacions que es
van fer. Comenta que val la pena que quedi constància de tot el què passa a la reunió.
Demana que, en les properes actes, s’explicitin les diferents intervencions.
El regidor Serracanta comenta que és bo que quedi tot reflexat.

Després d’aquesta aportació s’aprova l’acta anterior.
2. Presentació del pla de civisme
El regidor Serracanta, presenta la Cristina Martin, tècnica de civisme de l’Ajuntament. La
Cristina Martin procedeix a explicar en què consisteix el pla de civisme.

El programa de Civisme consta de dos grans objectius. D’una banda exigir bons
comportaments, objectiu que ha portat a la redacció de la nova Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana i, l’altra objectiu és assolir bones actituds amb el què s’ha
desenvolupat el Pla de Civisme.
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Per implementar el Pla de Civisme s’ha redactat un pla d’acció el qual és una proposta de
treball dinàmica i oberta a la participació que s’estructura en dos eixos:
1. una proposta d’acció interna
2. i, una proposta d’acció externa

Aquest pla d’acció es preveu a mig-llarg termini i, per ser eficaç, requerirà constància,
continuïtat i compromís de tothom, així com coordinació, determinació i lideratge per
impulsar-ho i, implicar el govern, les famílies, les escoles, la xarxa social i els mitjans de
comunicació.

La proposta d’acció interna consistirà en:
•

crear un model organitzatiu de l’Ajuntament per a les polítiques de civisme

•

realitzar actuacions per donar suport a la política de civisme en 4 àmbits:
o

organització i coordinació interna del govern i dels agents implicats

o

impuls de valors institucionals

o

observació per a l’acció

o

endreça de l’espai públic

La proposta d’acció externa està enfocada al foment de les actituds cíviques i a la prevenció
dels comportaments incívics, i consistirà en:
•

•

•

•

per a la proximitat i la receptivitat
o

informació i atenció cívica

o

mediació en l’espai públic

o

agents o informadors cívics

per a la implicació ciutadana
o

manifest cívic

o

voluntariat sènior / voluntariat en família

o

custòdia dels espais públics

o

sensibilització dels costos de l’incivisme dels serveis i els espais públics

per a la sensibilització i l’educació dels ciutadans en els valors del civisme
o

guia de bones pràctiques cíviques

o

promoció del civisme entre infants i adolescents

o

civisme sobre la taula

o

ciutat cívica, saludable i esportiva

o

ciutat amable i educada

per a la reacció ciutadana davant dels comportaments incívics
o

aplicació de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana

o

per una ciutat més neta
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o

per una ciutat sense sorolls

o

pel civisme de barri

Tot seguit es demana als assistents si tenen algun dubte o preguntes a fer al respecte.

El Sr. Valentí Serra demana si està previst que en el fulletó que s’editarà del Pla i
l’ordenançá de civisme hi constarà la quantitat econòmica de la sanció.
La Sra. Martin respon que si.
El Sr. Valentí Serra comenta que en altres ciutats hi ha parcs on hi ha retolat el cost
econòmic d eles possibles actuacions incíviques que s’hi facin.
La Sra. Martin respon que és una bona idea i que la recull.

El Sr. Jaume Puig comenta que és necessari el treball del civisme i, sobretot, que es faci
complir l’ordenança. També demana si el guàrdia de barri, figura demanada en anteriors
legislatures, és previst dins d’aquest Pla.
El regidor Serracanta comenta que el què es vol és fer actuar la policia local quan calgui.
Pel que fa a la figura del guàrdia de barri en concret, no hi ha pressupost per contractar a
més personal i s’ha optat per que la policia local participi activament tant en la redacció de
l’ordenança de civisme com amb la predisposició d’actuació visible als barris. Demana que
es deixi un temps de rodatge del Pla i l’ordenança per valorar-lo més endavant.
3. Pressupost 2012
Tot seguit es comenta als assistents les respostes tècniques obtingudes en les propostes
que va efectuar el consell:
PROPOSTES
1.

Arranjament

camí

de

RESPOSTA

del Si el tram a que es fa referència és el de la Masia de Can Font

l’aigua, aquesta zona pertany a Aigües de Manresa.

col·locació de llums i

•

papereres.

Farola de columna de 7 m => lluminària tipus JCH amb
LVSAP de 70 w = 1.500€

•

Farola de columna tipus KUMA (com els del Passeig) =
2.500 – 3.000€

•

Farola de braç (0,5m)=> lluminària tipus JCH amb
LVSAP de 70 w = 560€

•

Paperera tipus A (format bústia arramblades a la paret)
=134,52€

•

Paperera tipus B ( circular en forma de cistella) = 84,94€

•

Paperera tipus C (planes de cadeneta, Barri Antic) =
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163,23€
•

Banc model Sòcrates (formigó) = allargat de 240x60x46
cm = 983€

2.

Arranjament

•

Banc model Sòcrates = cub 60x60x46 cm = 460€

•

Cost de seient de fusta sobre els bancs d’acer = 250 €

de No hi ha consignació pressupostària per a executar trams

voreres en general.

sencers de voreres, per tant, amb la brigada de paletes,
s’aniran fent els trams urgents de reparar.

3. Pavimentació del Actualment aquests terrenys són de titularitat privada. Des de
passatge que envolta l'Ajuntament s'han iniciat els contactes per a l'adquisició
el CAP de Les Bases- d'aquests terrenys que formen el passatge però de moment no
Creu Guixera

són municipals i, per tant, no s’hi pot actuar.

4. Pavimentació del El projecte de pavimentació l'està fent una empresa privada,
passatge

Burés

continuació

del

- quan es tingui el projecte es sabrà el cost d’ urbanitzar el carrer.
c/

Msen. Serapi Ferrer i
Flor de Lis
5.

Millorar

la Es proposa col.locar una banda reductora de velocitat abans

senyalització

i del pas de vianants del carrer Santa Joaquima, per tal que els

visibilitat dels vianants vehicles recordin que han de cedir el pas als vianants.
als

passos

on

els Cost: 372 €

cotxes aparquen molt
a tocar.
6.

Posar

bandes S’està fent el projecte de millora de la seguretat en els itineraris

reductores de velocitat de vianants conjuntament amb la Diputació (titular de la via).
a

la

Carretera

de Aquest estiu es tindrà la proposta tècnica i econòmica.

Santpedor, davant de
Can Font i millorar la
seguretat del pas de
vianants davant de la
farmàcia.
7. Posar Marquesines * Bases de Manresa – Llibertat. És viable.
de Bus a les parades Cost 7.500 euros
de: Bases de Manresa
- c Llibertat; c Pau * Bases de Manresa – La Creu (davant de la pizzeria Nando).
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Casals;

Bases

de És viable.

Manresa - davant de Cost 7.500 euros
la pizzeria Nando
* c/ Pau Casals (P&R): no hi ha espai suficient en la vorera
actual.

Pel que fa a la proposta 1:
El regidor Serracanta proposa anar-hi un dia cap al tard i mirar, in situ, els elements que
fan falta.
El Sr. Jaume Puig demana a l’Ajuntament que sigui curós a l’hora de canviar i/o col.locar
nou mobiliari ja que sembla que ara cal gastar uns diners per uns bancs que són nous.

Pel que fa a la proposta 2:
No hi ha consignació pressupostària però el regidor Serracanta demana que si hi ha algun
punt del districte molt conflictiu es mirarà d’intervenir sense que vagi a càrrec del pressupost
del districte.
El Sr. Joan Comas comenta que ho ha una part de les voreres del carrer de la Font del Gat
aixecades pels arbres.
El regidor Serracanta comenta que es treballa per que els arbres nous no facin malbé les
voreres però que la substitució de l’arbrat és lenta.

El Sr. Valentí Serra cometa que les voreres de l’Abat Oliva estan molt malament.

Pel que fa a la proposta 3:
El regidor Serracanta comenta que s’estan mantenint contactes amb el propietari però que,
de moment, no és municipal i no s’hi pot actuar.

Pel que fa a la proposta 4:
El regidor Serracanta comenta que el titular de l’aparcament havia de pagar un projecte de
pavimentació del carrer i es preveu que el cost sigui superior a 100.000 €.
El Sr. Jaume Puig comenta que els passatges que es van fer la legislatura passada no van
costar tant econòmicament.
El Sr. Valentí Serra comenta que el carrer Migdia o el Passatge Jovés van costar entre
12.000 i 13.000 euros.
El regidor Serracanta comenta que aquesta és una altra opció i que es demanarà als
serveis tècnics la possibilitat de fer aquest passatge com els anteriors.
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Pel que fa a la proposta 5:
Es comenta que el problema de les bandes reductores és pel pas de les ambulàncies. La
proposta que es fa des dels serveis tècnics és pintar aquests passos de vermell.
Des del plenari es comenta que hi ha diferents tipus de bandes reductores: unes més
pronunciades com la del carrer St Joan i d’altres menys, com la del carrer St Blai. En tot cas,
si es col·loca una banda reductora en aquesta zona es demana que sigui com la del carrer
Sant Blai.

Pel que fa a la proposta 6:
El regidor Serracanta comenta que la titularitat de la Crta. Santpedor és de la Diputació. I
que el projecte que s’està redactant està centrat en temes de seguretat. En tot cas es podria
fer la vorera, caldria delimitar el tram i que fos una actuació complementària al projecte.

El Sr Valentí Serra comenta que la parada del bus de la Crta de Santpedor (al davant de
l’estació d’autobusos) és molt perillós ja que com que es para l’autobús la gent travessa cap
a l’estació i els cotxes no els veuen i hi ha hagut diversos atropellaments.

Pel que fa a la proposta 7:
S’aprova la col·locació de les dues marquesines que són possibles.
El regidor Serracanta fa un resum de les actuacions per ordre de prioritat:
•

col·locació de dues marquesines : 15.000 €

•

col·locació de banda reductora al C/ Santa Joaquima 372€

•

pavimentació del passatge Burés

•

col·locació de diferents elements al Camí de les Aigües

•

fer la vorera de la zona de Can Font

El plenari expressa que la prioritat són les marquesines, la banda reductora i el passatge
Burés i, si queden diners, col·locar fustes sobre els bancs d’acer del Camí de les Aigües
4. Pla de xoc de prevenció contra atropellaments
El regidor Serracanta explica que des de la regidoria de Seguretat Ciutadana i dins del Pla
de xoc de Prevenció Contra Atropellaments “No et saltis el pas”, s’engega una campanya de
senyalització de diferents passos de vianants.
Aquesta senyalització consisteix en un escrit al terra on hi diu “A Manresa 1 de cada 2 ferits
en accident de trànsit anava a peu. Atenció tots som vianants”.
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La proposta que es fa al districte és que decideixin 2 passos de vianants del territori que
creuen que es podrien senyalitzar amb aquesta campanya.
Com a propostes sortides del plenari es proposen:
1) el pas de vianants de la Plaça Bages (davant de la fruiteria Ametller i el CTM)
2) el pas de vianants de la plaça de la Creu (davant del supermercat DIA%)
5. Torn obert de paraules
Tot seguit es passa a un torn de paraules.
El Sr Albert Serra demana si està previst la sanció en relació als excrements de gossos a
l’ordenança de civisme.
El regidor Serracanta contesta que si, l’ordenança ho preveu. Informa de que, actualment,
s’estan multant als amos que duen els gossos deslligats i que s’està buscant una ubicació
adequada per tal de que els gossos corrin deslligats.
El Sr Albert Serra explica que a la zona de sota de la Torre d’en Vinyes hi ha molts gossos
deslligats i que els estan enverinant.
També demana com es poden reduir els coloms ja que els seus excrements són nocius.
Demana per què no es fan servir els coloms per alimentar esparvers.
El regidor Serracanta explica que l’ajuntament té unes gàbies per caçar coloms i tenir
controlada la colònia.
La Sra. Lluïsa Canal que a la cruïlla entre el carrer Dr. Esteve amb el c/ Barcelona hi ha
l’obligació de girar a la dreta però molta gent gira a l’esquerra. És una qüestió d’incivisme i
demana si es podria pintar l’obligatorietat d’anar a la dreta també al terra.
També comenta que el Passatge Jovés és de doble direcció i demana si es podria entrar pel
carrer Sant Josep i sortir pel Dr. Esteve.
El Sr. Valentí Serra comenta que com a AVV del Poble Nou fa temps que es va demanar i
no han rebut resposta.
El regidor Serracanta comenta que demanarà com està aquest tema.
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Acords presos
1. S’acorda realitzar les actuacions següents:
a. col·locació de les dues marquesines
b. col·locació de la banda reductora al C/ Santa Joaquima
c. demanar el cost del Passatge Burés
d. si sobren diners, col·locar fustes als bancs d’acer del Camí de les Aigües
2. Es proposen pintar els passos de vianants de la campanya “No et saltis el pas” de:
a. el pas de vianants de la Plaça Bages (davant de la fruiteria Ametller i el CTM)
b. el pas de vianants de la plaça de la Creu (davant del supermercat DIA%)
3. S’acorda demanar als serveis tècnics la viabilitat de senyalitzar el gir al carrer Dr.
Esteve amb carrer Barcelona

S’acaba la sessió a les 21’30 hores.
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