
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE LLEVAN T  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 01/2015 
Caràcter: ordinari 
Data: 17 de febrer de 2015  
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) Rafael López (AAVV Sant Pau), Adolf 
Boniquet (ciutadà), Josep Duocastella (AAVV Viladordis), Rosa Roura (Casal de la 
Gent Gran), Antonio Martínez (UBIC Manresana Comercial), Jaume Jorba (AMPA 
Escola Itaca) Enric Martí ( FAVM), Ignasi Segon (ERC), Ma Mercè Rosich 
(presidenta de la Mesa del Districte de Llevant) , Joan Calmet (regidor del Districte 
de Llevant) i Elsa Ruiz secretària Districte de Llevant. 
 
Excusa l’assistència: Luis Pedro Cano (ICV)  
 
 
Ordre del dia de la sessió del 17 de febrer 2015 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Explicació dels resultats pressupost participatiu. 
3. Renovació comissió de seguiment 
4. Pressupost 2015 i propostes d’actuació 2015 
5. Torn obert de paraules 
 
1. Aprovació de l’acta anterior  
 
S’aprova l’acta del Plenari de Llevant de data 15 de desembre de 2014.  
  
2. Explicació dels resultats pressupost participati u: 
 
El regidor Calmet explica els resultats del pressupost participatiu i fa diferents 
observacions: 
_La participació en quan a presentació de projectes per part de les Associacions de 
Veïns i Veïnes va ser força elevada en relació  a altres tipologies d’entitats. 
_Es planteja revisar el sistema de votació ja que es percep que és millorable. 
_S’han seleccionat quatre projectes per odre de puntuació : 
1er. AVV del barri de Pare Ignasi Puig. El Xup. Adequació camí riera de Rajadell, 
138 vots 
2on. Meandre. Connectivitat entre el Parc del Cardener i la Torre Lluvià. 105 vots 
3er. Beisbol Club Manresa. Trasllat del camp de beisbol. 84 vots 
4rt. AVV La Font dels Capellans. Només amb un clic (es pot salvar una vida). 75 
vots. 
Aquests quatre projectes guanyadors seran els que es realitzaran al llarg del 2015. 
 
 
 



 
 
3.Renovació Comissió de seguiment del Districte de Llevant   
 
La Comissió de seguiment queda constituïda per: 
_Com a representant d’una entitat: El sr Jaume Jorba ( AMPA Escola Itaca) 
_Com a representat d’una Associació de Veïns i Veïnes: El sr Toni Erro (AVV de Cal 
Gravat) 
_Com a ciutadana. La Sra. Marina Hosta 
 
4. Pressupost 2015 i propostes d’actuació 2015 
 
El regidor Calmet informa que el pressupost pels Districtes 2015 és 120.000,-€. 
Per tant l’import per Districte és de 30.000,- 
Les propostes d’actuació per part dels membres del Districte de Llevant són les 
següents: 
Barri de la Sagrada Família 
_Plaça Pare Oriol : Projecte integral, terra malament aixecat per arrels d’arbres 
_Carrer St. Rafael/Culla : paviment en mal estat 
_Carrer Sardana : Falta il·luminació 
_Mal estat voreres Sagrada Família: Especialment carrer Providència, Francesc 
Macià ... 
_Falta tanca davant escola Itaca 
_Parc de St. Ignasi.: Refer la vegetació 
_Posar coixí berlinès o element reductor de velocitat abans de pas de vianants 
després de Centre Cívic Joan Amades  
_ Forat al carrer Ma Aurèlia Capmany  davant núm. 6  
Barri de St. Pau   
_Coixins berlinesos, carrer St. Pau, carrer Llobregat, plaça Aurora, carrer Doctor 
Tarrés 
 Barri de la Font dels Capellans 
_Arreglar la font de la Font dels Capellans. 
_Neteja d’herbes darrera del Casal de gent gran de la Font. 
_Rebaix al carrer Rosa Sensat/Guillem Catà . 
_Mirall al carrer Sabadell que està mal encarat 
Cots Guix Pujada Roja 
_Carrer de l’Associació de veïns carrer  St. Joan, ple de forats 
_De qui és el solar al costat de l’AVV on s’aparquen  els cotxes? 
 Barri de Viladordis 
_Enllumenat públic darrera del Casal 
_Desfibril·lador al Casal 
 Barri de Cal Gravat 
_Bancs pel barri (IES voltant) per tot el barri 
_Cimentar plaça de Cal Gravat cistella de basquet 
_Fer pas de vianants carrer Pont de Vilomara/Domènec Muntaner (cruïlla nova) és 
un camí natural que connecta amb Balconada (darrera Quatre Barres) 
 
Les propostes d’actuació per part de l’Ajuntament són 
_Reductors de velocitat carrer Viladordis amb Carrer Montcau 
_Reductors de velocitat o possible rotonda carretera del Pont de Vilomara abans del 
semàfor amb Domènec Muntaner. 
_Instal·lació de baranes davant accessos escola Ítaca 



_Millora dels passos de vianants (sobretot resoldre els contenidors que tapen la 
visibilitat dels vianants respecte dels vehicles) Exemple carrer St. Llorenç de Brindis 
davant col·legi Oms i de Prat. 
_Instal·lació de cartellera cilíndrica  al mercat de la Sagrada Família 
  

5. Torn obert de paraules 
 
El sr. Rafael López comenta diferents problemàtiques que es donen al barri de St. 
Pau. 
El regidor Calmet, respon que, el més adequat és que des de la regidoria de 
Ciutadania, Barris i Serveis Urbans es programi una visita al barri i per tal de poder-
les tractar sobre el territori. 
 
La sra. Pilar Sucarrats explica que al barri de Cots-Guix Pujada Roja hi ha dues 
problemàtiques molt importants:  
_La reparació del carrer de Forn on hi ha un mur que té perill de caure. 
_La rehabilitació de la capella del Sant Crist del Guix 
La sra. Pilar comenta que aquestes dues actuacions no creu que s’hagin d’assumir 
des del Consell de Districte de Llevant, ja que d’una banda la reparació del carrer de 
Forn suposa una inversió d’uns trenta mil euros i d’altra banda la rehabilitació de la 
capella del Sant Crist del Guix, per la qual faltarien uns sis mil euros, és un tema de 
ciutat no del Districte. 
El regidor Calmet contesta que l’actuació del carrer del Forn s’escapa del context del 
Districte, que s’hauria de fer des de l’Ajuntament i que de fet així estava previst en 
un PUOSC que va decaure. És una actuació  d’unes característiques semblants a la 
de la rotonda de Cal Gravat , pel que fa al cost de l’obra. 
En relació a la rehabilitació de la capella, el regidor comenta que està en vies de 
solució. 
 
El sr. Toni Martínez informa que la senyalització d’obres a la C55, és insuficient i 
que això provoca  confusió, que a la cruïlla del carrer Viladordis/St. Cristòfol s’hauria 
d’informar que està tallat. 
També diu que l’entrada i sortida de Manresa venint de l’autopista fa llàstima que les 
illetes del mig no estan gens cuidades i que es dóna una mala imatge. 
 
La regidora Rosich informa que, entre els desfibril·ladors públics i privats a Manresa 
hi haurà un total de cent desfibril·ladors, dins d’aquesta llista també estan inclosos 
els mòbils i els de Protecció Civil. 
 
La sra. Marina Hosta explica que els coixins berlinesos per reduir la velocitat són 
esquivats pels conductors que el què fan és envair el carril contrari i que això és 
perillós. 
El regidor Calmet explica que els coixins són els elements reductors indicats en 
aquest trams de via ja que d’altres elements reductors fan soroll quan passen els 
autobusos i generen molèsties al veïnat. 
No obstant des de l’Ajuntament ja s’ha detectat aquest problema que comenta la sra 
Hosta en d’altres barris com ara Valldaura, es preveu instal·lar unes pilones 
basculants a prop dels coixins, per evitar que els conductors entrin en el carril 
contrari. 
El sr. Toni Erro, comenta que una possible solució pot ser que la policia local faci 
una campanya per fer complir la normativa. 
 



El sr. Ignasi Segon, demana que si es treu la Sala Ciutat, quin projecte hi ha? 
El regidor Calmet, explica que hi ha tres actuacions previstes: 

1. A la plaça St. Ignasi, enderrocar la Sala Ciutat, que permetrà millorar l’accés 
al Museu. 

2. Millora de la Via St ignasi fins a la plaça del Remei, inclou millora de les 
voreres, fer una rotonda entre el carrer Viladordis i la via St Ignasi, entrant 
una mica en el pàrking de les piscines municipals. 

3. Millora de la Pujada dels Drets. Al primer tram es rebaixa la pendent i al 
segon tram es posen unes escales mecàniques. 

Aquestes obres les paga la Caixa a compte del conveni de la Fàbrica Nova. Havien 
començat per l’enderroc de la Sala Ciutat, però ara està aturat degut a l’ocupació 
d’un col·lectiu que s’oposa al seu enderroc. 
 
El sr. Toni Martínez, diu que a Manresa hi ha molts grafits a les parets que diuen 
Inda , i que dóna sensació de brut. 
El regidor Calmet explica que és un problema de civisme, que des de policia local es 
multa però que per poder sancionar els han d’enganxar fent la pintada. 
En referència a aquest tema el regidor Calmet també explica que hi ha un projecte 
des de l’Ajuntament que es diu Murs de Plàstic, són pintades que es fan a l’espai 
públic a càrrec d’artistes, amb aquest projecte s’aconsegueix d’una banda embellir 
l’entorn i d’altra sovint s’evita que es pintin grafits sense contingut artístic. 
 
6.Acords 
_S’acorda fer una valoració econòmica de les propostes d’actuació 
_S’acorda convocar a la comissió de seguiment, un cop s’hagi fet aquesta valoració 
 
   


