
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE LLEVAN T  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 04/2014 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de desembre de 2014  
Hora: 19h 
Lloc: Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa , Carrer Fra Jacint 
Coma i Galí octogonal,13 local 46. 
 
Assistents: 
 
Toni Erro (AAVV Cal Gravat), Marina Hosta ( AAVV Sagrada Família), Ma Pilar 
Sucarrats (AAVV Cots-Guix Pujada Roja) Ma Teresa Sánchez ( AAVV Sant Pau), 
Josep Duocastella ( AAVV Viladordis), Rosa Roura ( Casal de la Gent Gran), Ramon 
Pons ( AMPA IES Guillem Catà)  Enric Martí ( FAVM), Ignasi Segon ( ERC),   Ma 
Mercè Rosich ( presidenta de la Mesa del Districte de Llevant) , Joan Calmet ( 
regidor del Districte de Llevat),  i Elsa Ruiz secretària Districte de Llevant. 
 
Excusa l’assistència: José Luis Irujo (PSC). 
 
 
Ordre del dia de la sessió del 15 de desembre 2014 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Seguiment dels projectes executats amb el pressupost 2014. 
3. Explicació del procés de pressupost participatiu 
4. Torn obert de paraules 
 
1. Aprovació de l’acta anterior  
 
S’aprova l’acta del Plenari de Llevant de data 29 de setembre de 2014.  
  
2. Seguiment dels projectes executats amb el pressu post 2014 
 
 
Millora vorera Rosa Sensat 
 

 
Fet 

 
Instal·lació de dos bancs a Viladordis 
 

Fet 

 
Millora escales accés parc infantil de Sant Pau 
 

 
 Fet 

 
Construcció escales Sant Pau 
 

 
S’ha de revisar 
  

 
Elements parc infantil Comtals 
 

 
Fet  



 
Banda rugosa a la corba sortida carrer Ginebró, 
senyalització vertical i reductors de velocitat. 
Comtals 
 

 
Fet 
 

 
Millora parc infantil plaça Cal Gravat ( tancament 
perimetral i millora global dels elements en mal 
estat) 
 

 
Fet 

 
 
Millora enllumenat escales plaça Josep Lluis Sert 

 
 
Fet 
 
 

 
Pacificació trànsit carrer Font dels Capellans 
Coixins berlinesos davant del Casal de la gent 
gran 
 

 
Fet 

 
Millora paviment Carrer Pujada Roja 

 
Fet 
 

 
El regidor Calmet explica que pel que fa a l’actuació de les escales al barri de St. 
Pau, està fet a mitges de cara a l’any que ve s’acabarà l’actuació 
 
La sra. Rosa Roura comenta que els coixins berlinesos que s’han posat davant del 
Casal de La Gent Gran són curts i plans i que la gent el que fa és esquivar-los 
envaint el carril contrari. 
El regidor Calmet li contesta que no es van posar bandes rugoses perquè és una 
cruïlla i no es pot. Diu que podem donar un any de marge i veure com funcionen els 
coixins i sinó aconsegueixen reduir la velocitat, mirem què podem fer. També 
comenta que si la sra. Roura vol podem fer una reunió amb els tècnics de mobilitat 
perquè li expliquin millor el per què s’ha decidit posar aquests elements. 
La sra. Roura diu que no cal que està d’acord en esperar un any. 
 
La sra. Pilar Sucarrats comenta que l’actuació que s’ha fet en el barri de Cots-Guix 
està molt bé i que el veïnatge està content. Millora paviment del Carrer Pujada Roja. 
El regidor Calmet contesta que el dimecres de la setmana vinent es farà unes altres 
actuacions en el barri de Cot-Guix, consistents en arreglar una rasa, fer rebaixos i 
pintar pas de vanats.  
 
El regidor Calmet proposa a les diferents entitats del Consell de Districte de Llevant 
que comencin a pensar actuacions de cara al 2015, per tal de que en el 1er Plenari 
de Districte es pugui fer una pluja d’idees. 
    
3. Explicació del procés de pressupost participatiu  
El regidor Calmet explica que s’ha engegat el procés dels pressupostos 
participatius. El pressupost participatiu neix d’un acord del Ple del 19 de setembre 
de 2013 i consta de 3 fases. 



1a Fase: procés d’informació a la ciutadania per explicar les principals línees 
d’actuació dels pressupostos municipals, així com les prioritats per al 2014. 
Realitzat el 5 de juny del 2014 al casal de Les Escodines 
2a Fase: Debat d’una part del pressupost per part d’un grup pilot de ciutadans i 
ciutadanes representatius del teixit associatiu manresans. 
_ Recollida de propostes presentades per entitats fins 9 de gener de 2015. 
_Valoració per part del serveis tècnics municipals setmana del 12 al 16 de gener de 
2015 
_Comunicació personalitzada del projectes seleccionats i els desestimats. Setmana 
del 12 al 16 de gener de 2015 
_Celebració sessió de votació 20 de gener de 2015 
3a Fase: Ampliar la participació a tots els ciutadans en el debat sobre la totalitat de 
les partides que configuren els pressupostos municipals per tal d’elaborar uns 
pressupostos participatius per l’exercici 2016. 
 
El regidor Calmet explica que és la primera vegada que es fa un pressupost 
participatiu a Manresa i que per tant és una prova pilot. 
Es poden fer moltes preguntes en relació a la metodologia com per exemple valorar 
fins a quin punt aquest grup de ciutadans de Manresa és prou representatiu? Fins a 
quin punt l’import destinat a pressupost participatiu és suficient? També comenta 
que l’import destinat a pressupost participatiu que és 100.000,-€ és una xifra gairebé 
simbòlica però que en l’actual pressupost municipal és el que es pot destinar. 
 
La sra. Marina Hosta comenta que podria ser una partida més grossa i que els 
projectes els presentés l’Ajuntament 
El regidor Calmet comenta que d’aquesta forma semblava que fos una proposta 
molt dirigida, es va optar a que les entitats presentessin les seves propostes i que 
fos molt obert i veure  on s’arriba quantes propostes es presenten fins el 20 de 
gener. 
 
4. Torn obert de paraules 
El sr Ignasi Segon comenta que el cost del solar de les Saleses (deute que ha de 
pagar l’Ajuntament), suposa una càrrega per tota la ciutat i també una retallada del 
pressupost municipal. Proposa una manifestació de tothom perquè això no es pot 
admetre. Diu que de la mateixa manera que s’ha trobat una solució pel contenciós 
de la plaça Bages es podria trobar una solució pel tema de les Saleses. 
El regidor Calmet comenta que en el seu dia ja es va fer una oferta a l’Ajuntament i 
que va ser l’Ajuntament qui la va rebutjar. 
El sr Enric Martí comenta que sovint els serveis jurídics de l’Ajuntament perden. 
El regidor Calmet explica que el cas de les Saleses i de la plaça Bages no són 
iguals, en el cas de la plaça Bages hi havia una sentència ferma que era 
desfavorable per totes les parts  i per tant es pot anul·lar perquè hi havia acord de 
totes les parts litigants. 
En el cas de les Saleses els propietaris del terreny estan d’acord amb la sentència. 
 
El regidor Calmet comenta en referència als pressupostos participatius que la 
societat està canviant i que no es pot ser autista als canvis i que per això s’han de 
crear nous mecanismes de participació. 
Explica també que l’Administració ha de ser més transparent i és per això que a la 
plana web de l’Ajuntament es podrà consultar a l’apartat de Govern Obert, els 
pressupostos municipals i la seva execució on es destinen els diners. 
 



El sr Ignasi Segon diu que és com ha de ser. 
 
La sra. Marina, diu que no li sembla bé que per presentar una proposta d’una entitat 
al Ple s’hagi de buscar un grup polític que hi doni suport. 
El regidor Calmet contesta que és una qüestió legal s’ha de complir la legislació 
vigent en aquest cas el ROM 
La regidora Rosich diu que la compareixença al Ple ha de ser d’una entitats no 
d’una persona individual. 
 
El regidor Calmet explica que en la tercera fase dels pressupostos participatius quan 
el pressupost municipals sigui obert a la ciutadania, s’haurà de valorar les despeses 
fixes que té l’Ajuntament : personal, entitats bancàries, concessions..al final el 
marge de maniobra per fer programes és molt petit. 
 
La sra. Rosa Roura diu que s’han netejat les herbes i recollit els vidres, que va 
indicar en el darrer Plenari.  
Demana: 
_Es desbrossi el jardí que hi ha rere la residència de la gent gran de la Font 
_Rebaix de pas de vianants entre Guillem Catà i Rosa Sensat 
_Revisar mirall del Carrer Sabadell quan puges venint del Carrer Viladords a 
l’esquerra no es veu 
 
La sra. Marina Hosta diu que hi ha moltes rates 
La regidora Rosich li comenta que on hi ha cases buides hi ha rates, són niu 
d’animals 
També informa de que cada dimarts hi ha un servei de desratització que hi va als 
diferents espais per controlar rates. 
Diu que normalment hi ha més rates a finals d’estiu . Quan l’Ajuntament sap de que 
en un lloc hi ha un avís per increment de rates s’hi va més i es fan mesures 
extraordinàries, cal tenir en compte que el verí es perillós per altres animals. 
 
El sr Ignasi Segon comenta que la tanca que hi ha al parc de les piscines al carrer 
Viladordis està destrossada per dilatació s’ha descalçat i que la paret està malmesa. 
El regidor Calmet diu que el manteniment de la ciutat en general és deficitari que no 
hi ha prou inversió en manteniment de la via urbana ni de mobiliari urbà. 
El sr Enric Martí diu que l’Ajuntament és poc exigent amb les empreses que li fan les 
obres, no es fa bé el control del final d'obres. 
 
La sra Marina Hosta demana què passa amb el tema de les Auditories de Neteja. 
El sr Toni Erro comenta que al barri de Cal Gravat ja tenen un voluntari que les fa, 
només es van posar amb contacte amb Medi Ambient i ja ho està fent. 
El regidor Calmet diu que si vol , demanaran al regidor Serracanta que li expliqui 
 
La sra. Marina Hosta demana com està el tema de la casa ocupada de Joan Pelfort. 
La regidora Rosich explica que és un tema molt complicat per la tipologia de famílies 
que ocupen el bloc. També explica que s’ha fet diferents actuacions des de 
l’Ajuntament amb un equip format per diferents serveis. Diu que hi ha ètnies amb un 
estil de vida que és molt difícil de regularitzar. Un dels fills de la família que ocupa 
Joan Pelfort és drogoaddicte, no tenim una solució immediata.  
 
La regidora Rosich explica que el problema també és el nombre d’habitatges buits, 
molts particulars tenen les cases en mal estat i no les volen arreglar. S’està intentant 



un projecte que es fa amb col·laboració de Càrites que es diu Masoveria Urbana, 
l’Ajuntament garanteix un lloguer social amb una garantia per al propietari que 
cobrarà i les persones que s’allotgin seran de serveis social i que no faran 
destrosses. 
A Manresa hi ha unes 7000 vivendes habitables desocupades, de les quals unes 
1500 són de bancs però unes 6000 de propietaris particulars que no volen llogar. 
S’ha fet un conveni amb la Cambra de Comerç d’aquestes 6000 vivendes particulars 
unes 2000 són de la Cambra el conveni permet que si el propietari arregla pis 
l’Ajuntament garanteix una bona ocupació. 
 
La sra. Marina Hosta demana si les persones immigrants conductores de vehicles 
tenen l’assegurança obligatòria vigent. 
El Regidor Calmet comenta que gairebé cada setmana es fan controls ( a tota la 
població) i que quan  es detecta que algú no té guàrdia urbana denuncia. 
 
El sr. Toni Erro explica que  les autoritzacions de fibra òptica les dóna Telefònica i 
que es fa cablejat soterrat però on és antic i el cablejat passa per fora també el 
passen per fora no el soterren. 
 
4.Acords 
S’acorda que en el proper Plenari del Districte de Llevant que serà el primer del 
2015, les entitats membres presentaran propostes d’actuacions. 
 


