ACTA REUNIÓ CONSELL LLEVANT PLENARI
Dia i hora: Dilluns,18 de març del 2013 a les 19h
Lloc: Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, Carrer Fra Jacint
Coma i Galí octogonal,13 local 46
Assistents: Ma Teresa Torrabadella (AAVV Els Comtals), Enric Martí (AAVV Cal
Gravat), Marina Hosta ( AAVV Sagrada Família), Ma Teresa Sánchez Barrocal
( AVV de Sant. Pau), Josep Duocastella ( AAVV Viladordis), Josep Torras
( Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes), Rosa Roura ( Casal de la gent gran i
ass. Gent gran de la Font dels Capellans), Ramon Pons Montraveta ( AMPA IES
Guillem Catà), Antoni Matínez (UBIC Manresana Comercial),Antonio
Sánchez( Responsable del “ sindicato de jubilados y pensionistas de Comisiones
Obreras “), Ma Mercè Rosich ( presidenta de la Mesa del Districte de Llevant), Joan
Calmet ( regidor del Districte de Llevant), i Elsa Ruiz ( secretària del Districte de
Llevant).
Excussa assistència: Ma de Pilar Sucarrats. (AVV Cots-Guix Pujada Roja)
L’ordre del dia del Plenari és la següent:
_Aprovació de l’acta del Plenari de Llevant de data 4 de febrer de 2013.
_Establiment dates Plenaris 2013
_Establiment sessions de comissió de seguiment 2013
_Pressupost 2013
_Valoració actuacions 2012
_Exposició de propostes d’actuació 2013 fetes per la comissió de seguiment
celebrada el dia 25 de febrer del 2013.
_Torn obert de paraules
1) Aprovació acta Plenari de Llevant de data 4 de febrer de 2013
La regidora Rosich demana si els membres del Plenari estan d’acord amb l’acta del
Plenari de Llevant de data 4 de febrer de 2013, tothom està d’acord i l’acta s’aprova.
2) Establiment dates Plenaris 2013
El regidor Calmet proposa les dates dels propers Plenaris i s’acorda que:
El Plenari del Consell de Llevant, es reunirà un cop cada tres mesos. En concret, els
dilluns:
_03 de juny de 2013
_02 de setembre de 2013
_02 de desembre de 2013
A les 19 h al local de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa
3) Establiment sessions de comissió de seguiment 2013
La comissió de seguiment del 2013 estarà constituïda i integrada per:
Teresa Torrabadella, com a representant d’una AAVV del territori
Ramon Pons, com a representant d’una entitat del territori
Marina Hosta en qualitat de ciutadana
Joan Calmet com a regidor del districte de Llevant
I, que es reunirà un cop al mes,el primer dilluns de cada mes de les 16h a les 17h a
despatx de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Manresa.
4) Pressupost 2013
El regidor Calmet informa del pressupost dels Consells de Districte del 2013.
Aquest any el pressupost total és de 100.000 €, per tant a cada un dels quatre Districtes
els hi correspon la quantitat de 25.000 €.

5) Valoració actuacions 2012
El regidor Calmet fa un resum de les actuacions del Consell de Districte del 2012:
_Barri de la Sagrada Família: Instal·lació d’un semàfor a la cruïlla de la carretera del Pont
de Vilomara amb Francesc Macià i Arquitecte Montagut.
_Barri dels Comtals: Instal·lació d’una banda rugosa a l’entrada del barri
_Barri de Viladordis: Instal·lació de llum al pati del Santuari de la Salut
_Barri de la Sagrada Família: Millora de la mobilitat al carrer Terrassa i el seu entorn
_Barri Pujada Roja Cots-Guix: Millora de la vorera del carrer Rosa Sensat
_Barri de la Font dels Capellans: Millora Carrer Germà Isidre
_Barri de Cal Gravat: Canvi d’ubicació de parada de l’autobús.
La sra. Marina Hosta demana que pel que fa a la rotonda que s’ha fet per millorar la
mobilitat del carrer Terrassa es faci el manteniment adequat de pintura.
6) Exposició de propostes d’actuació 2013 fetes per la comissió de seguiment
celebrada el dia 25 de febrer del 2013.
El regidor Calmet exposa les propostes d’actuació que es van fer a la comissió de
seguiment de data 25 de febrer del 2013.
Aquestes propostes són:
1._ La instal·lació d’una barana de protecció de la via del tren que està actualment
molt malmesa al carrer St. Cristòfol.
2._Repavimentació i solució de problemes de mobilitat als barris de Cal Gravat i de
La Balconada, segons les propostes de les Associacions de Veïns i Veïnes
d’aquests barris.
3._Millora seguretat carrer St. Blai davant supermercat DIA. Millora de la rotonda
que actualment està descentrada.
4._Finalitzar la millora de la vorera del carrer Rosa Sensat.
7) Torn Obert de preguntes :
Pel que fa a la barana del carrer St. Cristòfol els assistents, valoren que és una
actuació prioritària.
El sr Antonio Sánchez manifesta que, en relació a la rotonda davant de el
supermercat DIA, creu que la millor solució és la instal·lació d’un semàfor.
El sr. Antonio Martínez, creu que no cal semàfor en aquest lloc però sí que
s’instal·lin bandes rugoses al principi del carrer.
El sr Ramon Montraveta, comenta que el pas de vianants no està al lloc adequat
La sra. Teresa Torrabadella creu que la rotonda està descentrada.
El sr. Antonio Martínez creu que davant del Centre Cívic al Carrer St. Blai s’hauria
d’instal·lar un pas elevat.
El regidor Calmet, finalment manifesta que abans de fer cap actuació des de
mobilitat s’estudiarà el conjunt, es miraran totes les mesures possibles : centrar el
pas de vianants, posar un semàfor en àmbar, instal·lar un pas elevat
I, que es demanarà el pressupost del conjunt de les actuacions.
La sra Rosa Roura, comenta que la mobilitat i la pavimentació del barri de la Font
dels Capellans, està molt malament.
El regidor Calmet li respon que ja s’ha fet un estudi i una proposta d’actuació que en
breu es presentarà a l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Font dels
Capellans, però que aquesta actuació no es finançarà a càrrec del pressupost del
Districte.

També explica que al barri de Sant Pau també s’ha fet estudi i que també es preveu
durant el mes d’abril presentar la proposta las veïns i veïnes però que no anirà dins
el pressupost del Districte.
I, el mateix per la millora de diferent punts del barri Cots-Guix Pujada Roja, en
aquest cas el cost de les actuacions és força elevat i és per això que s’ha inclòs en
un pla de la Generalitat el PUOSC, pel qual es subvencionen al Ajuntaments per
aquestes actuacions.
L’Enric Martí comenta que davant del Fes-Més al costat del Decatlhon, hi ha una
tanca rovellada i que la vorera està en molt mal estat.
La sra Marina Hosta, comenta el tema del mal estat de la Fàbrica Nova i el seu
entorn, diu que per exemple s’aixequen les lones.
El sr Antonio Martínez lamenta l’estat de la Fàbrica Nova i del seu entorn diu que és
horrorós.
La sra Rosa Roura, diu que el bassal enorme que hi ha a l’interior, propicia l’aparició
del mosquit tigre, i que la tela hauria d’estar per dintre perquè no volés.
El sr Antonio Martínez diu que s’ha d’instal·lar una bomba per treure l’aigua. També
demana que canviïn la lona perquè és molt poc estètica. També proposa que es
tapiï
El regidor Calmet explica que la bomba es va instal·lar i que la van robar. També diu
el manteniment de la Fàbrica Nova és de Servihabitat, empresa contractada per la
Caixa, i que actualment ha fet fallida.
L’Ajuntament pot demanar que es garanteixi la seguretat i la salubritat, i és per això
que l’Ajuntament incoarà expedient exigint a la Caixa que garanteixi aquest dos
aspectes. Si la Caixa no fa res, l’Ajuntament podrà actuar d’ofici.
Pel que fa al tema del canvi de la lona no es farà almenys de forma immediata
perquè és un tema estètic, que no afecta a la seguretat o salubritat.
En quan a obligar a posar una tàpia, respon que ho consultarem als serveis jurídics
de l’Ajuntament.
El sr. Enric Martí lamenta el tancament d’un solar que es feia servir com a pàrking al
costa de les piscines municipals.
El regidor Calmet li comenta que s’ha fet perquè en aquell solar hi havia un taller
il·legal de reparació de vehicles i també tràfic de drogues.
El sr Antonio Sánchez, demana si hi ha un projecte per les piscines.
La regidora Rosich li contesta que sí
La sra. Teresa Torrabadella demana com està el tema de la sortida a Barcelona pel carrer
Viladordis.
El sr Josep Duocastella li respon que hi ha un projecte de desdoblament des del Guix fins
a Bufalvent.
El sr Antonio Martínez diu que el accessos a Manresa de l’autopista per Viladordis , estan
molt bruts d’herbes.
El regidor Calmet li contesta que es fa un manteniment regular, però que inevitablement
l’herba creix.

La sra Teresa Torrabadella, demana com està el tema del Centre Cívic Joan Amades.
El regidor Calmet, contesta que de moment no s’instal·laran des de Serveis Socials, però
que ja s’ha pensat en un altre ús públic i que alhora de plantejar aquest nou ús s’han
recollit les demandes del barri de la Sagrada Família. Encara és un projecte massa
embrionari per ser explicat, però de seguida que hi hagi una proposta sòlida per part de
l’Ajuntament, s’explicarà per tal de ser consensuat amb el Districte.
La regidora Rosich, comenta que finalment el Punt de Trobada no es pot fer al Centre
Cívic perquè el cost de les obres és molt elevat.
El sr Antonio Sánchez, comenta que la passarel·la de les Escodines és molt útil.
El regidor Calmet comenta que enllaça dues zones de Manresa amb el centre històric.
La sra Rosa Roura demana si el pàrking és municipal.
El regidor Calmet li contesta que sí , que és de FORUM .
El regidor Calmet comenta que en quan a la revitalització del comerç, durant el primer
trimestre d’aquest any hi ha hagut més sol·licituds d’obertures que de tancaments.
El sr Antonio Martínez, creu que la senyalització de les zones d’aparcament de la ciutat
està molt malament.
El regidor Calmet li contesta que ara és un problema purament econòmic, ja que hi ha un
projecte fet en aquest sentit.
El sr. Enric Martí comenta que la C/55 és un dels punts més negres de les carreteres
d’Europa.
La sra. Teresa Torrabadella demana quan estarà fet el dibuix del nou POUM.
El regidor Calmet li contesta que en uns dos anys aproximadament.
Acords:
_S’acorda que la comissió de seguiment està constituïda i integrada per:
Teresa Torrabadella, com a representant d’una AAVV del territori
Ramon Pons, com a representant d’una entitat del territori
Marina Hosta en qualitat de ciutadana
Joan Calmet com a regidor del districte de Llevant.
I, que es reunirà el primer dilluns de cada mes a les 16 h al despatx de Ciutadania, Barris i
Serveis Urbans de l’Ajuntament de Manresa
_S’acorda que les properes sessions del plenari es faran al local de la FAVM a les 19 h els
dies:
_06 de juny de 2013
_02 de setembre de 2013
_02 de desembre de 2013

