ACTA
PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT
Identificació de la sessió :
Núm.
Caràcter
Data
Hora
Lloc

2 / 2019
extraordinari
16 de desembre de 2019
19,00 h
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa
carrer Fra Jacint Coma i Galí, octogonal 13, local 46

Assistents :
Teresa Sanchez
José Antonio Carballido
Juan Carlos Colchero
Maria Mercè Tarragó
Carles Planes
Mariana Romero
Rosa Roura
Josep Maria Coll
Moctar Thera
Pilar Sucarrats
Núria Masgrau
Ester Cruz

ERC
Secretari AAVV Balconada
President AAVV Balconada
JXM
Associació GEST
PSC
Associació Gent Gran Casal Font dels Capellans
Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes
ONG DIAPO
AAVV Cots-Guix-Pujada Roja
Regidora del Consell del Districte de Llevant
Secretària

Excusen absència:
Mariona Homs

Presidenta del Consell del Districte de Llevant

S’incorporen durant la sessió:
Marina Hosta
Josefina Piguillem
Said Ghoula
Josep Maria Coll

AAVV Sagrada Família
AAVV Sagrada Família
AAVV La Font
Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes

Ordre del dia:
1)
2)
3)
4)
5)

Presentació de la nova regidora i la nova presidenta del districte
Aprovació de l’acta de la sessió anterior (01/04/2019)
Tria de les actuacions corresponents al 2019
Renovació dels membres del plenari
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
La senyora Núria Masgrau dóna la benvinguda al plenari del Consell de districte de Llevant i es
presenta com a nova regidora, que en aquest Plenari realitzarà les funcions de Presidenta en
delegació de la senyora Mariona Homs, qui per motius relacionats amb la seva necessària assistència
a la Taula d’Emergència constituïda per abordar les agressions sexuals a Manresa no podrà assistir a
aquest ple, i excusa la seva absència.

1) Aprovació de l'acta anterior
Sotmesa a aprovació l’acta de la sessió anterior, d’1 d’abril de 2019, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
2) Pressupost 2019: proposta de les actuacions a executar al districte:

Cobrir l'escenari d'obra fix a la pista poliesportiva
(Balconada)

40.000,00

edificis / planejament
via publica

Instal·lar més il·luminació externa al local de l'
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes situat a
l'octagonal 14

2.181,17

enllumenat

Arreglar l'enfonsament de la calçada entre els
números 1 i 15 del carrer Dr Tarrés

9.000,00

via pública

Pas elevat al c/ Llobregat

6.500,00

mobilitat

Col·locar il·luminació al caminet que baixa de la
Balconada a Sant Pau

enllumenat

Instal·lar veles a la pista poliesportiva dels
Comtals

esports

Instal·lar bancs al llarg de la via verda resultant de
les obres de millora de la carretera a Viladordis

6.000,00

via pública

Instal·lar dos passos elevats a la Font dels
Capellans: C/ Fra Jacint Coma i Galí cantonada
amb el c/ Sabadell i un altre davant l'octogonal 14.
Valorar fer-los de cautxú i no d'obra.
Esmena: es proposa, per recomanació tècnica,
canviar aquesta actuació per una millora de la
visibilitat dels passos ja existents. (no se'n creu
necessari cap més perquè d'elevat ja n'hi ha un al
carrer Moncau, el problema es veu més en la
visibilitat)

15000/4000,00
(millora de la
visibilitat)

via pública

Posar panells informatius dels carrers a la Font

2000 euros

Via pública

Senyalització de la segona fase de les masies de
Viladordis

3500 euros

Via pública

Cal Gravat: adequació dels carrers per eliminació
de les barreres arquitectòniques

6000 euros

Via pública

Cots-Guix-Pujada Roja: acabar el paviment des de
la porta de l'AAVV fins el carrer pavimentat

5900 euros

Via pública

La senyora Masgrau exposa les propostes relacionades i en realitza les observacions següents:

Es proposa excloure la primera actuació -Cobrir l'escenari d'obra fix a la pista poliesportiva
(Balconada)- atès que depassa l’import del pressupost assignat al Consell. S’explica que el cost és
elevat perquè es requereixen fonaments.
En aquest punt, el senyor Mariano Jiménez sol·licita que es demani als tècnics si seria possible una
obra aèria que no requerís de fonaments.
També es proposa l’exclusió del pas elevat al carrer Llobregat perquè el Pla de pacificació del trànsit
ja inclou bandes reductores de velocitat en aquest mateix carrer.
D’altra banda, la col·locació d’il·luminació al caminet que baixa de la Balconada a Sant Pau no es veu
factible tècnicament: la instal·lació és molt costosa, el traçat és irregular i en algun tram té caràcter
privat. La senyora Masgrau llegeix les consideracions tècniques que en dificulten la seva execució.
El senyor Mariano Jiménez creu necessari que es disposi d’un punt de llum en aquest camí perquè és
molt transitat, especialment per persones grans i infants.
La senyora Masgrau respon que es donarà trasllat de la petició al regidor corresponent a fi que es
considerin altres solucions, una de les quals podria ésser la instal·lació d’il·luminació a través de
panell solar.
La senyora Mariana Romero comenta que a l’ACM es pot sol·licitar el subministrament i instal·lació de
punts de llum solar.
El senyor Planes puntualitza que el punt de llum hauria d’anar acompanyat d’una adequació del camí.
La instal·lació de veles a la pista poliesportiva dels Comtals és una proposta que en aquests moments
no es pot aprovar perquè requereix d’un estudi tècnic amb profunditat.
L’actuació relativa als bancs al llarg de la via verda del camí de Viladordis necessita que es concreti
en quan al nombre i tipologia de bancs. Si bé es recomana que aquests siguin de pedra per optimitzar
el seu manteniment i per evitar actes vandàlics, també es podran col·locar de fusta si és més
conforme a les necessitats dels usuaris.
Es proposa canviar els passos elevats a la Font dels Capellans – carrer Fra Jacint Coma i Galí
cantonada amb el carrer Sabadell , i un altre davant l'octogonal 14 - per una millora de la visibilitat
dels passos ja existents, atès que tècnicament no es valora com un problema de velocitat.
La resta d’actuacions proposades es consideren factibles.
La senyora Pilar Sucarrats expressa el seu desacord amb l’apreciació que en resulta de l’acta de
l’última sessió, on es dóna per realitzada l’actuació consistent en la millora del paviments dels vials a
Cots-Guix-Pujada Roja: pujada roja II, pujada roja 40, 5a- 6a travessia, paviment davant local AAVV
Guix.
La intervinent exposa que a la cinquena i sisena travessia no s’hi ha fet res, i que en el cas del
paviment davant del local de l’AAVV, al Guix, el cost d’execució ha estat molt inferior al pressupostat.
La senyora Masgrau respon que una de les actuacions per aquest any és acabar el paviment.
Tanmateix, la senyora Sucarrats manifesta que aquesta no és la prioritat i destaca com a actuacions
prioritàries les següents:





Arranjar el Passatge del Forn, que és intransitable.
Tapar el forat que hi ha al camí dels Tovots.
Condicionar la Pujada Roja II, en el tram afectat pel despreniment del mur, que és de caràcter
privat.
També fa esment al mal estat del carrer Segre, entre els números 14 al 30.

Per altra banda, vol fer constar la greu problemàtica que representa la manca de parada del bus al
barri, que per les seves característiques – amb població envellida, i sense serveis – demanda tenir
una connexió amb la ciutat. Lamenta que el regidor de mobilitat no oferís cap solució.
La senyora Masgrau informa que el 2020 es portarà a terme la Taula de mobilitat, on espera que es
pugui plantejar bé i donar solució a aquesta petició.
Entre els assistents a la reunió es considera que el cost d’execució les actuacions, de vegades molt
per sota del cost pressupostat, reflecteix una manca de cura en el moment de l’elaboració del
pressupost corresponent. La regidora Masgrau s’adhereix a la necessitat que els pressupostos siguin
acurats, que quadrin amb les actuacions, i que s’intenti disposar-ne abans que es passin a deliberació
del Districte.
La senyora Marina Hosta es refereix a la comissió de seguiment com una eina efectiva de deliberació
prèvia de propostes.
La senyora Rosa Roura demana la paraula per destacar que el cartell senyalitzador de l’accés a
Viladordis, que es troba col·locat a la carretera del Pont de Vilomara, es troba mal orientat, i és petit i
poc visible.
La senyora Marina Hosta vol fer constar que per arribar al camp de joc de les Cots, camp que és
freqüentment utilitzat, els navegadors i google maps dirigeixen l’accés cap al camí emplaçat a la Torre
Busquets. Aquest camí està en molt mal estat i és inaccessible per autobusos. Per tant, sol·licita el
seu condicionament, petició que és confirmada i recolzada pel senyor Moctar Thera, alhora que
demana que el camp sigui senyalitzat en la seva entrada per la Font dels Capellans.
El senyor Said afegeix que a voltant de 130 infants transiten habitualment per aquest mateix camí,
que presenta un estat deficitari i perillós, per la presència de malesa i zones fosques. S’observa
també la necessitat que compti amb il·luminació.
Un cop valorades les propostes i descartades aquelles que tècnicament no són factibles o molt
costoses es proposen les actuacions següents:
Instal·lar més il·luminació externa al local de l'
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes situat a
l'octagonal 14

2.181,17

enllumenat

Arreglar l'enfonsament de la calçada entre els
números 1 i 15 del carrer Dr Tarrés

9.000,00

via pública

Instal·lar bancs al llarg de la via verda resultant de
les obres de millora de la carretera a Viladordis

6.000,00

via pública

Millora de la visibilitat dels passos ja existents.
(no se'n creu necessari cap més perquè d'elevat ja
n'hi ha un al carrer Moncau, el problema es veu
més en la visibilitat)

4000,00

via pública

Posar panells informatius dels carrers a la Font

2000 euros

Via pública

Senyalització de la segona fase de les masies de
Viladordis

3500 euros

Via pública

Cal Gravat: adequació dels carrers per eliminació
de les barreres arquitectòniques

6000 euros

Via pública

Cots-Guix-Pujada Roja: acabar el paviment des de
la porta de l'AAVV fins el carrer pavimentat

5900 euros

Via pública

Les propostes resultants ascendeixen un total de 38.581,17 euros, cosa que depassa el pressupost
de 30.000 euros del Districte, per això s’ha d’arribar a un acord sobre les actuacions a excloure.
S’acorda excloure la senyalització de les masies de Viladordis, per valor de 3.500 euros, i reduir el
pressupost del número de bancs a instal·lar a la via verda de Viladordis en 3.000,00 euros.
Finalment, la proposta que s’aprova és la següent:
Instal·lar més il·luminació externa al local de l'
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes situat a
l'octagonal 14

2.181,17

enllumenat

Arreglar l'enfonsament de la calçada entre els
números 1 i 15 del carrer Dr Tarrés

9.000,00

via pública

Instal·lar bancs al llarg de la via verda resultant de
les obres de millora de la carretera a Viladordis

3.000,00

via pública

Millora de la visibilitat dels passos ja existents.
(no se'n creu necessari cap més perquè d'elevat ja
n'hi ha un al carrer Moncau, el problema es veu
més en la visibilitat)

4000,00

via pública

Posar panells informatius dels carrers a la Font

2000 euros

Via pública

Cal Gravat: adequació dels carrers per eliminació
de les barreres arquitectòniques

6000 euros

Via pública

Cots-Guix-Pujada Roja: acabar el paviment des de
la porta de l'AAVV fins el carrer pavimentat

5900 euros

Via pública

Total:32.081,17 euros
Malgrat les modificacions, l’import del pressupost de les actuacions continua per sobre del pressupost
del districte. En aquest sentit, la senyora Masgrau sotmet al Ple que s’intenti tancar aquest
pressupost, al·legant l’estalvi de l’any anterior i les sospites fundades que algun pressupost pot estar
en alça. En cas que no es pogués obtenir cap sobrant i no fos acceptada la proposta d’aquest Consell
l’alternativa és excloure els panells informatius a la Font dels Capellans.
Sotmesa a deliberació, la proposta s’accepta per unanimitat.
I sense cap més observació, la senyora Masgrau aixeca la sessió a les 20:53 h.

