Acta de la sessió del Consell del Districte
Centre. 14 de juny de 2018
Lloc de celebració: Centre Cultural del Casino
Data: 14 de juny de 2018

Hora d’inici: 19:00 h
Hora d’acabament: 21:25h

Núm: 2/18

Ordre del dia
1) Aprovació de l'acta anterior
2) Pressupost 2018: tria d’actuacions a executar al districte
3) Informacions vàries:
a. La memòria 2017 de Serveis Socials
b. Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima
c. Les actuacions del Pla de Xoc al districte
d. Obres entorn de la Fàbrica Nova
e. Resultats del pressupost participatiu 2018
4) Torn obert de paraules

Assistents
REGIDOR
AAVV Vic-Remei
AVV ESCODINES
Amics Capella de Música de la Seu
Orfeó Manresà
Agrupació Cultural del Bages
Associació Gam Lilium (associació
en suport de la dona victima de la
violència masclista)
Creu Roja a Manresa
ass espanyola contra el càncer.
Junta local de Manresa
ass. L'Olivera
CDC
C'S

Marc Aloy Guàrdia
Leandre Lladó Font
M Carme Carrio Salabarnada
Carme Alarcón Crespo
Antoni Fernández Ayuso
Josep Purtí

ciutadana
ciutadana
Ciutadà

Rosa Ma. Masachs Playà
Sussi Garcia Soldevila
David Romero Jubells

AVV PASSEIG I RODALIES
funcionaria
Ciutadà

Carme Prunés Llasera
Montserrat Gibert i Antich
Xavier Escribano

Concepció Almarcha Villena
Ferran Sarrió Hernández
Rosa Mª Salvador Gili
Antònia Ma. Gorgas Bargay
Magda Marcè Siñol
Miguel Cerezo
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Oient
Oient
Oient
Tècnic mpal
Tècnic mpal
Tècnic mpal
Tècnic mpal
Oient

Paco Bernal
Acompanyant Carme Prunés
Membre junta AVV Passeig i Rodalies
Josefina Ramirez
Montserrat Perramon
David Gallart
Ciutadà no identificat

Excusats
PRESIDENT MESA
ERC
Fundació Orfeó Manresà
Associació Misteriosa Llum
Col.legi d'aruitectes de catalunya- delegació
Bages-Berguedà

Josep Mª Sala Rovira
Joan Perarnau Llorens
Lluis Piqué Sancho
Antoni Fornells Canal

Ciutadà
Ciutadà

Albert Gómez Pardo
Carme Clusellas Melé

Claudina Relat Goberna

Absents
Agrupació Astronòmica de Manresa
Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn
Omaïr
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV
Coordinadora de Jubilats
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure"
UBIC-manresacomercial
Fundació Privada Cultura i Teatre
ass. L'Olivera
Ass. Cuineres del Bages
Il.lustre Col.legi d'Advocats de Manresa
Activament Catalunya Central
Associació cultural per al desenvolupament de
Tivaouane
Plataforma ciutadana no més morts C-55
Ass taula de les arts visuals de la Catalunya
central (TAV-CC)
Associació de locals d'oci nocturn de Manresa

Josep Griera Cors
Noureddine El Bennadi
Agustí Perramon Prunes
Josep Fontanet Torrentallè
Maria Segalés
Joan Tomasa Garroset
Efrèn Planes Gené
Imma Serra
Dolors Gomez Pardo
Daniel Bacardit Fernandez
Josep Franch Barba
Saliou Samb
Josefina Casals Font
Roser Oduber
Dídac Martínez Guitart

PSC
CUP
DM
Ciutadà

Mercè Cardona Junyent
Gemma Tomàs Vives
Adelaido Marín Bachir
Estanislau Nadeu Riu

Ciutadà

Gonçal Mazcuñan Boix

ciutadà
ciutadana

Anjo Valentí Moll
Elena Martínez
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Intervencions / comentaris
El regidor del districte Sr. Marc Aloy, dóna la benvinguda als assistents i disculpa el regidor
sala que avui no podrà venir. Tot seguit proposa un canvi en l’ordre del dia i proposa començar
per les informacions que ens porten diferents departaments municipals.
1. La memòria 2017 de Serveis Socials
La Sra. Àngels Santolària regidora de Serveis Socials passa a explicar la memòria del Serveis
Socials de l’any 2017.

La regidora explica que aquest 19% de la cobertura de la població per part dels Serveis Socials
és una dada molt alta.
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El volum de despesa de serveis socials per ordre de major a menor és:
1) Els RRHH; equips bàsics d’atenció social; 45%
2) Serveis d’atenció domiciliària; 23%
3) Ajuts econòmics: pagament de deutes, lloguers, subministres,... obres a habitatges,
pagar medicaments, beques menjadors... 13%
4) Serveis de centres oberts per a infants 10%
5) Serveis residencials d’estada limitada: pisos d’emergència, apartaments o fondes per
atendre a famílies que han hagut de marxar de casa seva,... 7%
6) Altres 2%

La regidora explica que s’està treballant per tenir un alberg social de 19 places (sobretot pensat
per a famílies).

En quant al percentatge de quantitat econòmica atorgada a entitats socials que desenvolupen
projectes socials, es reparteix de la següent manera:
•

35% Creu Roja

•

19% Fundació Althaia

•

15,5% Fundació Rosa Oriol

•

14% Càritas

•

10% Fundació APIP-ACAM

•

4,5% Altres

•

2% Casal Social del Sord
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El perfil majoritari de l’usuari de serveis socials és una persona autòctona d’entre 30 i 54 anys.
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Les principals demandes per ordre d’importància han estat:
•

58% accés a recursos

•

31% accés a prestacions econòmiques

•

7% servei atenció domiciliària

•

2% informe arrelament

•

1,4% suport i tractament social

•

0,6% informació i orientació

La regidora explica que el 2017 es van atendre 14.480 persones i les problemàtiques tractades
per odre d’importància han estat:
•

Habitatge

•

Ingressos

•

Món laboral

•

Autonomia personal

•

Relacions familiars

•

Educació

•

Relació social

El total d’ajuts el 2017 ascendí a 404.000€ repartits entre:
-

Alimentació i roba => 40.000€

-

Pobresa energètica => 87.000€

-

Habitatge => 63.000€

-

Ajuts menjador => 168.000€

-

Salut => 46.000€
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El regidor Marc Aloy dóna les gràcies a la regidora Àngels Santolària i dóna pas a la Sra.
Montserrat Perramon, cap de secció de Neteja, Medi Ambient i Canvi Climàtic la qual explica
que és el PAESC.

2. El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
El Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima és un pla d’acció per fer front al canvi climàtic.
El Canvi climàtic és un concepte que s’utilitza per parlar de les modificacions que pateix el
clima del nostre planeta. Aquest clima ha experimentat canvis en el seu funcionament des del
seu origen. Malauradament s’estableix que el canvi climàtic que s’està produint al planeta en
aquests moments és inequívocament d’origen antròpic, vinculat a un escalfament global com a
conseqüència d’un major nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest canvi s'admet
que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes
naturals i el mateix desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat a
llarg termini.
Sensibilitzat per aquest problema, l’Ajuntament de Manresa es va adherir al Pacte dels
Alcaldes per una energia sostenible (PAES) el 17 d’octubre de 2008 i al Pacte dels Alcaldes
pel Clima i l’Energia (PAESC) el 21 d’abril de 2016. Amb aquestes adhesions s’adquireix el
compromís de reduir les emissions de CO2, i en el segon a més, a incloure accions en el pla
per augmentar la resiliència davant el canvi climàtic.
El PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local.
Les principals funcions dels PAESC són:
-

Reduir en el territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle mitjançant
l’eficiència , l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables.

-

Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als
impactes del canvi climàtic.

-

Oferir un subministrament energètic segur, disponible, equitatiu i sostenible.

Els compromisos concrets adquirits amb l’adhesió al Pacte dels Alcaldes són executar
accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el
40% a l’any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al
canvi climàtic.
Per portar a la pràctica aquest compromís s’ha de redactar un Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC). La redacció d’aquest pla ha d’incloure:
-

Un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi. Tant per
poder identificar els punts forts i punts febles, i a partir d’aquí definir les accions més
adients a incloure en el pla; com per poder fer el seguiment de l’efectivitat de les
accions adoptades.

-

Una avaluació de riscos i vulnerabilitats climàtiques.
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-

El Pla d’acció per assolir es compromisos de reducció d’emissions i d’adaptació
adquirits

I a més, cada dos anys caldrà fer el seguiment de la implementació dels plans.
Actualment ja s’han fet les fases prèvies associades a l’inventari d’emissions i a l’avaluació de
vulnerabilitats. I a partir d’aquí s’han proposat 99 accions, 59 d’elles relacionades amb
mitigació, i 40 accions relacionades amb adaptació. Amb aquestes accions es preveu una
reducció de les emissions de CO2 un 20,1% al 2020 i un 43,39% el 2030.
Donada la importància del tema, és vital la implicació i compromís de tota la ciutadania. En
breu, es podrà fer la consulta de la documentació associada al PAESC a la web de la Oficina
del Canvi Climàtic; i a través del mail de la oficina (occ@ajmanresa.cat) es podran fer arribar
les aportacions, inquietuds i valoracions que es considerin oportunes. A més, també es
realitzarà una enquesta per facilitar aquesta participació ciutadana.

La Sra. Montse Perramon comenta que tota la documentació es penjarà al web municipal per
tal que tothom ho pugui veure, valorar i fer aportacions. També comenta que es farà un
enquesta per recollir inquietuds i idees.

El Sr. Leandre Lladó comenta que a TV3, a l’espai del temps, surt el control de l’aire.
La Montse Perramon comenta que a Manresa tenim un mesurador a la Pl. Espanya de la
qualitat de l’aire. Estem en verd, és a dir, no massa malament.

El regidor Marc Aloy dona les gràcies a la Sra. Montserrat Perramon i reprèn la sessió, seguint,
ara si, l’ordre del dia prevista.
3. Aprovació de l’acta anterior
El regidor Aloy dóna resposta a dues qüestions que van quedar pendents de la sessió anterior:
1) La rampa a la Plaça del Salt: l’AVV Escodines van reclamar que es repassés
aquesta rampa ja que té massa inclinació per que hi passin les cadires de rodes.
A la plaça del Salt hi ha dues rampes: una per a vianants i una per als cotxes. La dels
vianants és còmode per la gent que va a peu perquè té menys pendent longitudinal.
Però té el problema que el pendent transversal és important i per la gent que va amb
cadira se li tomba i, per tant, els va millor fer servir la rampa pels cotxes. La solució era
la de posar unes pilones per garantir que al final de la rampa dels cotxes no hi aparquin
cotxes que obstrueixin el pas. Les pilones estan demanades del mes de desembre però
encara no les han subministrat i fa 1 setmana que se sap que l’empresa ha fet fallida.
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Amb això s’ha canviat de model de pilones i es preveu que en poc temps es col·loquin
Però està contractat i en marxa.
La Sra. Carme Carrió demana que es reculli en acta que durant 1 any les persones
amb cadira de rodes no han pogut passar.
2) Demanar a la Junta de la Sèquia per que no circula aigua pels canals del Parc de
l’Agulla aprop de l’escultura de Ramon Oms.
La zona dels canals i les fonts a l'entorn de l'escultura de Ramon Oms tenia diversos
problemes de manteniment, s'hi feien algues i algun dels canals era poc visible i més
d'una persona s'hi havia entrebancat. Aquest és el motiu pel qual es va tancar el pas de
l'aigua. La Junta de la Sèquia ja ha encarregat el projecte per tal de posar unes bombes
que facin recircular l'aigua. A més, miraran com estan els paviments ja que si estan
massa degradats també inclouran la reposició en el projecte. Intentaran que dins
d'aquest any es pugui fer l'actuació.
Després d’aquestes explicacions el regidor demana si hi ha alguna esmena a fer a l’acta de la
sessió passada. En no haver-hi res a afegir s’aprova l’acta per unanimitat.

4. Pressupost 2018: proposta d’actuacions a executar al districte
El regidor Marc Aloy passa a presentar les actuacions demanades, el seu cost econòmic i es
procedeix a la votació per veure els suports que obté cadascuna, quedant de la següent
manera:
 Espai de joc per adolescents a l'espai sobre el c/ del Peix => 35.000€ 10 vots


Pintar un mural a la placeta del c/ Aiguader amb c/ Sant Bartomeu => 4.000€ 9 vots



Cartellera (de peu) a la Plaça Ramon Estrada => 450€ 5 vots

 Col·locar flors als escocells dels arbres del Passeig i arreglar els parterres de la Plaça
Espanya => 15.000€ 8 vots


Canviar la il.luminació del c/ Escodines per bombetes tipus led => PREVIST



Col.locar algun aparell de gimnàstica per a gent gran a la zona centre => 35.000€
2 vots

 Col.locar un workout (aparells de gimnàstica a l'aire lliure) al Parc del Castell => 8.000€
6 vots


Arreglar el jardí de la Plaça de la Música => 9.500€ 0 vots



Fer visible la senyal que prohibeix el gir a l'esquerra de la Muralla del Carme cap al c/
Jaume I (direcció Crta de Cardona) => s’ha revisat i no hi ha res que impedeixi la visió
de la senyal

 Instal.lar un pi-pi can a la zona del Barri Antic => 400€ 2 vots


Millora del paviment del c/ Casanova => 5.500€ 8 vots
Plaça Major, 1, 5 i 6 08240 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

9

Per tant es decideix executar:
•

Espai de joc per adolescents a l'espai sobre el c/ del Peix => destinant-hi 12.000€
d’enguany i sumar-hi els 3.000 i escaig de l’any passat

•

Pintar un mural a la placeta del c/ Aiguader amb c/ Sant Bartomeu =>4.000€

•

Col·locar flors als escocells dels arbres del Passeig i arreglar els parterres de la Plaça
Espanya => destinant-hi 8.500 €

•

Millora del paviment del c/ Casanova => 5.500€

5. Les actuacions del Pla de Xoc del Districte
El Regidor Aloy explica que les actuacions de millora de l’espai públic a la zona del Districte
Centre suposaran 88.338,71€. Les actuacions preveuen actuar en calçades i espais de
vianants i les zones i les despeses previstes seran :
-

c/ Circumval·lació => 15.864,03€

-

c/ de la Dama i aparcament => 33.437,82€

-

c/ Guimerà => 16.894,82€

-

Passeig de Pere III => 12.449,32€

-

c/ Saleses => 9.692,71€

6. Obres Via Sant Ignasi
En el marc del projecte conjunt que ja s’ha començat a desenvolupar al carrer Vidal i Barraquer
(davant de la piscina municipal), el 26 de juny comencen les obres al tram de la via de Sant
Ignasi entre la plaça de Sant Ignasi i les piscines municipals. Això significa que aquest tram
quedarà tallat a la circulació durant dos mesos, durant els quals es faran els enderrocs del
paviment actual, les rases i la renovació de la xarxa de clavegueram, incompatibles amb el
trànsit rodat.
Les obres es perllongaran encara tres mesos més, durant els quals s’obrirà un dels dos carrils
a la circulació, mentre es completen els treballs.
Els treballs es portaran a terme durant l’estiu aprofitant que el volum de trànsit és menor que
durant l’any. L’afectació serà important i per tant, com es va fer durant les obres a la Bonavista,
es demana que només pugin des de la rotonda de Sant Marc cap a la via de Sant Ignasi els
veïns/es o els conductors que s’hi hagin d’adreçar forçosament.

Aquests treballs són una nova fase del projecte d’urbanització que té per objectiu actualitzar les
xarxes de serveis de la via Sant Ignasi i carrer Vidal i Barraquer, millorar les seves condicions
d’accessibilitat i proporcionar al nou carrer un nivell de qualitat urbana i cívica adient pel casc
antic de Manresa.
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L’àmbit d’actuació del conjunt del projecte inclou el tram de la Via de Sant Ignasi entre la plaça
Sant Ignasi i les Piscines municipals i el carrer Vidal i Barraquer, una superfície de 4.594 m2 i
un pressupost de 1.284.350,55€ (IVA inclòs), assumit per Criteria Caixa en el marc del conveni
de Fàbrica Nova.

Els principals condicionants que ha hagut de resoldre aquest projecte són els següents:
•

Ampliar i millorar els recorreguts per a vianants.

•

Resoldre adequadament la cruïlla de la via de Sant Ignasi amb el carrer Vidal i
Barraquer.

•

Racionalitzar els accessos a les Piscines Municipals i dotar l’àmbit d’uns espais
especials per les parades de bus i zones de càrrega i descàrrega.

•

Completar la dignificació de l’espai públic a l’entorn de l’antic Col·legi de Sant Ignasi.

La proposta
La nova ordenació de la Via Sant Ignasi es caracteritza per la configuració d’una nova calçada
més estreta, de 7 metres, amb dos carrils de circulació, un per cada sentit de la marxa.
Aquesta reducció de la calçada, perdent el cordó d’aparcament que hi ha actualment, permetrà
l’ampliació d’ambdues voreres. En el cas de la vorera del costat del Barri Antic, aquesta passa
a ser sempre superior a 3m i arbrada. La vorera contrària, en relació al Museu Comarcal, té
una amplada sempre superior a 2,5 m.

Els paviments emprats a la proposta són bàsicament tres:
-Paviment de lloses prefabricades de formigó gris: s’utilitzarà a la vorera de la via de Sant
Ignasi (banda de ponent).
-Paviment de lloses de granit gris flamejat: s’utilitzarà a la vorera que envolta l’edifici de
l’antic Col·legi Sant Ignasi.
-Paviment de panot de 9 pastilles: s’utilitzarà a la vorera de Via Sant Ignasi (banda llevant).

La vegetació del projecte responen a criteris de sostenibilitat. Així totes les espècies utilitzades
seran adaptades a les condicions climàtiques de la zona. A la Via de Sant Ignasi s’hi plantaran
pereres de flor, uns arbres de port mitjà-petit.
Obres al tram sud de la via de Sant Ignasi
En paral·lel, a principi de juliol és previst que comencin les obres d’urbanització de la vorera
sud de la via de Sant Ignasi. La proposta consisteix en completar les intervencions ja fetes en
aquest vial amb la finalitat d’obtenir una vorera ampla, còmoda i arbrada que millori
substancialment la connexió dels vianants entre el riu Cardener (zona del pont Vell) i la plaça
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de Sant Ignasi. L’actuació, doncs, comporta una millora important de la relació entre el parc del
Cardener i el Centre Històric. L’actuació serà a la vorera oest (pujant la via Sant Ignasi a
l’esquerra, sota la Seu), on es farà un itinerari arbrat, que posarà en relació el riu i el Museu
Comarcal de Manresa i permetrà millorar la comoditat i el paisatge urbà del darrer tram del
Camí Ignasià, que es clou a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi.

El projecte té un cost previst de 246.162 euros, dels quals 144.442 són aportats per
l’Ajuntament de Manresa i 101.720 són finançats a través del projecte FEDER 2015-2020 que
porta per títol “Manresa 2022: Arribada del Camí Ignasià” i que ha permès obtenir finançament
per diverses actuacions com el Museu Comarcal, una part de les obres d’urbanització de
l’entorn de l’ascensor de la plaça Major i altres obres que s’executaran l’any 2019 i 2020, com
la urbanització del carrer del Balç, entre d’altres.

La intervenció es durà a terme entre la intersecció carrer Sant Marc - Camí de la Cova i la
plaça de Sant Ignasi, i permetrà completar un recorregut per a vianants arbrat, còmode i
agradable entre el riu i la carretera del Pont de Vilomara un cop s’hagin completat les obres
d’urbanització del tram a l’entorn del Museu, que s’executaran a partir de l’estiu, i del tram entre
les piscines i la carretera del Pont de Vilomara, unes obres que està previst que s’iniciïn abans
d’acabar l’any.
7. Resultats del pressupost participatiu 2018
La Sra. Montserrat Gibert, secretària del districte i tècnica de Participació Ciutadana, explica
que enguany al pressupost participatiu han participat 21 projectes i han votat 2.826 persones.
Els 4 projectes més votats han estat:
1.- Convertim el Parc del Castell en el pulmó verd del centre de Manresa, presentat per l’AVV
Passeig i Rodalies i amb 1.399 vots
2.- Millora del Parc del cardener (zona Pont Nou), presentat per Anna Garcia i amb 1.266 vots
3.- Estimem el Turó del Puigberenguer, presentat per Francesc Rubio i amb 1.011 vots
4.- Vine a jugar al parc del Casino, presentat per Cèlia Fíguls i amb 985 vots

8. Torn obert de paraules
El Sr. Antoni Fernandez comenta que la Plaça de la Reforma hi ha molts forats i que a l’agost
de l’any passat la font no funcionava.
La Sra. Carme Alarcón demana perquè s’espatlla tant sovint l’ascensor de la Plaça Major.
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El regidor Marc Aloy explica que el problema és l’ús intensiu que se’n fa. En 1 mes hi van
pujar unes 650 persones per dia, és a dir unes 20.000 persones. El regidor explica però que
cada cop que s’ha espatllat s’ha reparat amb molt poc temps.

Acaba la sessió a les 21:10h
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