
ACTA 
PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT 
 
Identificació de la sessió : 

Núm.  1 / 2017 

Caràcter extraordinari 

Data  21 de març de 2017 

Hora  19,00 h 

Lloc  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa 

  carrer Fra Jacint Coma i Galí, octogonal 13, local 46 

 

 

Assistents : 

Antoni Erro Mas                         AVV Cal Gravat-Bufalvent 

Marina Hosta Vila  AVV Sagrada Família 

Enric Martí                                  FAVM 

Carles Planes                             GEST 

Josep Duocastella           AVV Viladordis 

Montserrat Casasayas              Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes (en representació d’Imma 

Casals) 

Rafael Lopez                              AVV Sant Pau 

Teresa Sanchez                         ERC 

Josep Burillo                              AVV Els Comtals 

Jaume Jorba            AMPA Escola Itaca 

Antonio Lavilla                            AVV La Font 

Rosa Roura                      Casal gent gran i Associació Gent Gran Font dels Capellans 

Mireia Estefanell                        Regidora del Consell del Districte de Llevant  

Joan Calmet Piqué              President del Consell del Districte de Llevant 

Ester Cruz            secretària  

 

S’incorporen durant la sessió: 

Antoni Martinez                          UBIC 

Juliana Casero                           Associació Gent Gran la Balconada 

Mª Pilar Sucarrats                      AVV Cots-Guix-Pujada Roja 

 

 

Excusen l’assistència 

Àngels Ferrer                         EOI 

Felip Gonzalez Martín          PSC 

Imma Casals                           Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes  

 



Ordre del dia : 

 

 

1)      Aprovació de l'acta anterior  

2)      Seguiment de les actuacions executades del 2016 

3)      Temes de les regidories: 

 

a.       Pressupost participatiu 2017 

b.       Reforma del reglament de participació ciutadana 

c.       Plaça Bonavista 

d.       Primera fase del pla de xoc provinent de l’Auditoria de l’espai urbà 

 

4)      Pressupost de districte 2017: proposta d’actuacions  

5)      Torn obert de paraules  

 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

 

El senyor Rafael Lopez vol fer el comentari següent: quan en la passada sessió va fer referència al 

senyor Boniquet, vol fer constar que ell es referia al de la Junta,  posteriorment va saber que es 

tractava de l’empresa Boniquet.  

 

Es comprova l’assistència a la sessió de 13 de desembre de 2016 de la senyora M. Pilar Sucarrats, 

però en l’acta que se sotmet a aprovació no consta com a membre assistent, per això s’hauria de 

rectificar i incloure-la, i aprovar l’acta amb l’esmena corresponent. 

 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, de 13 de desembre de 2016, que queda aprovada 

amb les esmenes esmentades. 

 

 

2.Seguiment de les actuacions executades el 2016 

 

El President explica l’estat de les actuacions a través del PowerPoint preparat a tal efecte: 

 

 

• Millora del parc infantil dels Comtals: 3.400,00 euros 

• Millora de senyalització dels accessos al barri de Viladordis: 400,00 euros 

• Millora del paviment ctra Pont de Vilomara (davant del semàfor) entre Cal Gravat i la 

Balconada per tal d'evitar acumulació d'aigua:  3.006,00 euros 



• Acondicionament de l’espai de l’antiga llar d'infants com a espai per a gent gran a Sant Pau: 

executat (s’ha canviat la porta): 3.600,00 euros. 

• Instal.lació d'enllumenat a les escales de la pista de petanca del Tossal del Coro a la Font 

dels Capellans: 10.251,80 euros 

• Millora de l’enllumenat a la zona de l’escola Oficial d’Idiomes i del camí cap a la parada de 

bus: executat. 4.251,00 euros. 

• Treballs de realització de zona 30 al barri de Cal Gravat: s’ha començat aquesta setmana. 

4.200,00 euros. 

• Millora de les escales i la barana (c/ Forn i c/ Pujada Roja): 3.200,00 euros 

• Instal.lació de bancs al barri de Cal Gravat: a punt d’instal·lar-se mitja dotzena de bancs. 

2.350,00 euros. 

 

El senyor Calmet diu que totes les actuacions han estat executades. El senyor Duocastella diu que la 

senyalització de Viladordis, els 400,00 euros esmentats, no s’ha fet encara. El senyor Calmet demana 

disculpes perquè tenia entès que ja s’havia realitzat i diu que mirarà d’esbrinar què ha succeït. 

 

 

3. Pressupost de districte 2017: proposta d’actuaci ons  

 

Per seguir amb les actuacions, es proposa als membres assistents canviar l’ordre del dia, i s’aprova 

tractar en tercer lloc la proposta d’actuacions pel 2017. 

 

El senyor Calmet comenta el procés per decidir les actuacions, tot esmentant d’entrada els 30.000,00 

euros de què es disposa. Aquest procés comporta una primera valoració, i una valoració per part de la 

comissió de seguiment. 

 

La senyora Marina Hosta proposa acabar el projecte d’enllumenat a les escales del Tossal del Coro. 

 

El senyor Jaume Jorba de l’AMPA Escola Itaca exposa un projecte pensat per millorar la mobilitat a 

l’entorn de l’escola Ítaca, fa constar que existeix perill, - recentment s’ha produït l’atropellament d’un 

infant- ; a l’alçada del carrer Sant Cristòfol pintar una zona d’aparcament a banda i banda; per l’accés 

de  les persones a l’escola col·locar una biona  a la Crta Pont de Vilomara i posar pilones a les illetes 

que hi ha davant l’escola, on solen deixar cotxes mal aparcats, que tapen la visibilitat; es proposa 

també una parada nova de bus (sense marquesina). 

 

El senyor Jorba aporta la documentació que disposa sobre aquest projecte i es mostra disposat a 

comentar-ho amb els tècnics, atesa la complexitat del que es proposa. 

 

La senyora Marina demana com quedarà l’esplanada davant la Taverna d’en Mallol si es trasllada la 

Fira. El senyor Calmet respon que és un solar privat, que si es volgués ser estricte s’hauria de fer-li 



tancar, però hi ha certa permissibilitat perquè convé com a espai per aparcar. Quan s’hi instal·lava la 

fira s’aprofitava per arranjar-lo, però sembla que s’ha arribat a un acord amb els firaires pel seu trasllat 

definitiu. Tanmateix, la decisió sobre el solar depèn d’urbanisme (una part serà carrer) i sobre el seu 

condicionament actual no en podem respondre.  

 

El senyor Toni Erro intervé per fer constar que des de l’1 de febrer no és el President de l’AAVV de 

Cal Gravat, ve en delegació del senyor Bueno, i planteja tres passos de vianants, que demana que 

s’estudiïn: un a la carretera del Pont de Vilomara, un al carrer Puig i Cadafalch i l’altre al carrer 

Domènec i Montaner. 

 

La senyora Pilar Sucarrats alerta sobre tots els carrers que es troben en mal estat, en especial el 

carrer Sant Joan; l’any passat se’n va fer un tros però la resta està molt malament. Pregunta també 

sobre el carrer del Forn, i respon el senyor Calmet que està prevista l’actuació amb finançament de 

Xarxa Barcelona per aquest any (no pot concretar data). 

 

Per últim, demana sobre la capella del Guix, i apunta que de la segona fase no hi ha res realitzat; 

sobre aquest tema el senyor Calmet comenta que preguntarà al senyor Francesc De Puig, qui ho ha 

entomat amb voluntat de deixar-ho tancat abans de jubilar-se. 

 

La senyor Juliana Casero exposa com a proposta , que ja fa anys que es reclama, l’execució de la 

plaça de les 4 barres de la Balconada. 

 

Continua la senyora Casero exposant la perillositat del pas natural que s’ha creat a la baixada del 

semàfor; sol·licita que s’asfalti o s’hi posin travesses.  

 

El senyor Josep Burillo proposa la repassada de bancs als Comptals. 

 

El senyor Calmet comenta que entre les actuacions anteriors s’havia previst desplaçar l’espai lúdic de 

la gent gran, a la Balconada, per la molèstia que suposava el fet que hi jugaven els nens , i no era 

usat per la gent gran. En aquest sentit, la senyora Juliana Casero confirma que no és usat  perquè 

l’equipament no és accessible per la gent gran. 

 

Com a altres actuacions anteriors pendents, el President del districte recorda: 

 

Les rampes d’accés als blocs 24 i 26, a la Balconada, actuació que s’havia descartat pel seu alt cost. 

 

Millores a la seguretat viària, a Sant Pau. 

 

Millorar el paviment del parc infantil ,a la Sagrada Família (pateix d’inundacions) 

 



 

4. Temes de les regidories: 

 

a.   Pressupost participatiu 2017 

 

La regidora, senyora Mireia Estefanell, passa a explicar el pressupost participatiu 2017, a través de la 

visualització d’un PowerPoint. 

 

Exposa que del total dels 42 projectes presentats, 23 es van estimar i 13 necessitaven modificacions. 

A aquests 13 se’ls va requerir per tal que practiquessin les esmenes corresponents, dins el termini 

que finalitzava el passat 17 de març, i tots han estat esmenats. 

 

Fa referència al calendari d’exposició dels projectes: 

 

• Del 18 d’abril al 28 d’abril: Exposició dels projectes seleccionats a la Biblioteca del Casino 

• Dimecres 26 d’abril: Presentació dels projectes seleccionats per part de les entitats/persones a 

l’Auditori de la Plana de l’Om (19:30h) 

• Dissabte 29 d’abril: Exposició dels projectes seleccionats a la Plaça Sant Domènec 

• Dissabte 6 i 13 de maig : Exposició dels projectes seleccionats a  la Plaça de Crist Rei 

 

També fa referència a la votació de les propostes, tot explicant que aquesta es podrà fer 

presencialment a través d’un programa d’autentificació i per web i mòbil a través d’un sistema 

d’identitat digital, i que s’hauran de triar 4 projectes. 

 

Presencialment :  

• El dissabte 29 d’abril a la pl. St Domènec 

• a l’OAC del 27 d’abril al 12 de maig 

• Els dissabtes 6 i 13 de maig a la pl. Crist Rei 

• Al Pavelló del Vell Congost del 27 d’abril al 12 de maig 

 

On line: a través del web municipal i el mòbil (APP ViuManresa) del 27 d’abril al 14 de maig 

 

Continua dient la regidora que els resultats es presentaran en sessió oberta a la ciutadania el 15 de 

maig de 2017. 

 

 

b. Reforma del reglament de participació ciutadana 

 



La regidora, senyora Mireia Estefanell, a través del PowerPont, explica que l’objectiu de la reforma del 

reglament de participació ciutadana és establir un model de participació coherent i adequat a la 

realitat actual. 

Segueix informant que , a banda dels treballs de la comissió político-tècnica, es recolliran les 

sensibilitats , propostes i suggeriments de la ciutadania. 

També comenta el calendari, tot indicant que s’allarga molt en el temps però que és molt dens: 

 

• Gener:reunió comissió político-tècnica per definir el procés participatiu. 

• Febrer: realització de 4 sessions participatives. 

• Març – Juny: reunió mensual comissió político-tècnica per treballar el reglament de 

participació. 

• Juliol – Setembre:presentació de la proposta de reglament als diferents òrgans de 

participació. 

• Octubre: reunió comissió político-tècnica de valoració del document. 

• Novembre: aprovació pel Ple del nou Reglament de Participació. 

 

c. Plaça Bonavista 

 

El senyor Joan Calmet explica el projecte de la rotonda a la plaça Bonavista amb afectació de la 

carretera de Santpedor, que, malgrat no tractar-se d’una actuació del districte, és prou important com 

per ser esmentada en el plenari del districte. Comenta els antecedents i motius que han portat al 

desenvolupament d’aquesta obra, la qual deriva d’un acord amb Diputació de Barcelona. 

 

Es projecta el plànol on es veu com quedarà; el senyor Calmet diu que la connectivitat serà màxima, i 

que el parc actual es desplaçarà cap a la dreta, amb enderroc d’una edificació. Hi haurà una plantada 

d’arbres important. És previst que es comenci el mes de maig i s’aprofitin els mesos d’estiu per 

executar l’obra, que hauria d’estar acabada a finals d’any. Quan al finançament, esmenta que el cost 

és de tres milions d’euros, aproximadament, finançats en part per l’aportació de la Diputació de 

Barcelona (uns 600.000,00 euros) en part per les companyies de serveis i la resta per l’Ajuntament. 

 

Es comenta entre els assistents qüestions relacionades amb l’afectació del trànsit, i els sentits de 

circulació dels vehicles. Per més informació,el senyor Calmet destaca que es celebrarà una jornada 

de presentació i de recull d’opinions, a la Sala d’actes de l’Institut Lluís de Peguera. 

 

 

d.    Primera fase del pla de xoc provinent de l’Au ditoria de l’espai urbà 

 

El senyor Calmet passa a exposar els antecedents de l’auditoria de l’espai urbà, entesa com una eina 

per millorar l’entorn, nascuda de les mancances i problemàtiques detectades. D’aquest auditoria ha 

sorgit el pla de xoc per fer front a actuacions urgents, que es planifica de la manera següent: el 2017 



les actuacions es centren en els carrers – el senyor Calmet fa un parèntesi per recordar que en les 

visites que porta a terme als barris explica les afectacions corresponents- ; el 2018 es centrarà en 

voreres; i el 2019 en rebaixos, accessibilitat, parcs públics i infantils. 

 

El senyor Antonio Lavilla demana que s’avisi abans de procedir als arranjaments en la via pública. 

Respon el senyor Calmet que des de la regidoria de barris s’avisa els veïns , així que es té notícia de 

l’actuació i afectació corresponent, tot i que també comenta que en alguna ocasió pot passar que la 

mateixa regidoria ho desconegui. 

 

 

5. Torn obert de paraules  

 

En aquest moment el senyor Rafael Lopez pregunta per la Fàbrica nova, i la senyora Rosa Roura 

interpel·la sobre el projecte que es va presentar en relació a la transformació d’aquesta instal·lació. 

 

El senyor Calmet diu que l’impuls aquesta operació correspon a la iniciativa privada, i és la Caixa qui 

està esperant la remuntada del mercat per reactivar-ho, tot i que, en el seu moment, semblaria 

convenient revisar el projecte. 

 

En relació a la presència de camions de bombeig a l’interior del recinte de la fàbrica,  es comenta, 

entre els assistents, l’existència d’aigües subterrànies que provoquen la necessitat de drenar el 

terreny.  

 

Sense cap més observació, el President aixeca la sessió a les 20:17 h. 
 


