ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE LLEVANT
Identificació de la sessió:
Núm.: 01/2014
Caràcter: ordinari
Data: 24 de Febrer 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:
Josep Burillo ( AAVV Els Comtals), Toni Erro (AAVV Cal Gravat), Marina Hosta ( AAVV
Sagrada Família), Ma del Pilar Sucarrats ( AAVV Pujada Roja Cots Guix), Ma Teresa
Sánchez ( AAVV Sant Pau), Josep Duocastella ( AAVV Viladordis), Rosa Roura ( Casal de
la Gent Gran), Ramon Pons ( AMPA IES Guillem Catà), Antonio Martínez ( UBIC
Manresana Comercial), Enric Martí ( FAVM), Ignasi Segon ( ERC), Jordi Serracanta (
regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat ) , Ma Mercè Rosich ( presidenta de la Mesa del
Districte de Llevant) , Joan Calmet ( regidor del Districte de Llevat), Pel Torner ( tècnic en
jardineria) i Elsa Ruiz secretària Districte de Llevant.
Excusa l’assistència: Lluis Pedro Cano (ICV).

Ordre del dia de la sessió del 24 de febrer:
1.Aprovació de l’acta anterior
2.Comissió de seguiment 2014
3.Pressupost 2014
4.Informació sobre el nou contracte de manteniment de parcs i jardins. Criteris de poda
d’arbrat en els barris de Llevant, a càrrec del regidor Serracanta.
5.Propostes d’actuació 2014
6.Torn obert de paraules
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta del Plenari de Llevant de data 4 de novembre de 2013, després de que la sra.
Marina Hosta aclareixi que quan l’acta de 4 de novembre de 2013 diu :
La sra. Marina Hosta comenta que es pot demanar al regidor Serracanta que cada barri
decideixi on aniran els seus arbres
Ella no va dir que decideixin.
El regidor Calmet proposa que el punt 4 de l’ordre del dia es tracti primer i que passi a ser
el punt 2. Tothom està d’acord.
2. Informació sobre el nou contracte de manteniment de parcs i jardins. Criteri de
poda d’arbrat en els barris de Llevant, a càrrec del regidor Serracanta.
A continuació el regidor Serracanta projecta un PowerPoint i explica el nou contracte de
manteniment de parcs i jardins de l’Ajuntament de Manresa.
La jardineria de Manresa està dividida en tres sectors:
Sector 0 : Places i parcs de la zona centre. El gestiona directament la brigada de
l’Ajuntament de Manresa
Sector 1: Places, parcs i jardins i zones verdes del sector Llevant de la ciutat, més les
zones verdes de la zona esportiva del Congost, el Parc de Puigterrà i el Xup. Aquest sector
el gestiona l’empresa PAU. ( Proyectos de Aseo Urbano).

Sector 2: Places, parcs, jardins i zones verdes del sector Ponent i Nord de la ciutat, més
les zones verdes del Polígon Industrial de Bufalvent. Aquest sector el gestiona l’empresa
Manresa Verd (UTE Moix-Grup).
CONTRACTE DE SANITAT VEGETAL: Hi ha un contracte específic per a la diagnosi,
control i tractaments fitosanitaris de tot l’arbrat de la ciutat.
TIPOLOGIA DELS ESPAIS GESTIONATS: La unitat de Parcs i Jardins de Manresa
gestiona:
1.Parcs i jardins de la ciutat: Tots els jardins i parcs que hi ha a la ciutat.
2.Places amb vegetació:Totes les places de la ciutat que tenen elements vegetals.
3.Zones verdes: Espais de la ciutat que tenen extensions de prat i /o arbrat i que es
gestionen com a tals.
4.Jardineres: Totes les jardineres plantades que hi ha en diferents punts de la ciutat.
5 Arbrat:Tot l’arbrat de la ciutat plantat en carrers i zones verdes públiques.
6.Xarxes de reg: Manteniment de totes les xarxes de reg.
PRINCIPALS TASQUES: Relació de les principals tasques que realitzen des de la Unitat de
Parcs i Jardins.
1.Manteniment de gespa: Neteja, segues, adobats i ressembres de les gespes de la ciutat.
2.Manteniment de prats: Neteja i sega dels prats de la ciutat.
3 Manteniment d’arbustiva: Neteja, desherbat, poda, retall, regs, adobats i reposició de les
masses d’arbustiva dels diferents parcs i jardins de la ciutat.
4.Manteniment d’arbrat: Podes, regs, adobats, plantació, tractaments fitosanitaris i
manteniment d’escocells de l’arbrat dels carrers i parcs i jardins de la ciutat.
5.Manteniment de jardineres: Neteja, desherbat, reg i reposició de planta de les jardineres
de la ciutat.
6.Manteniment de la flor de temporada: Neteja, reg, plantació i reposició de la planta de
temporada que hi ha en diferents parterres de la ciutat.
7.Manteniment de les xarxes de reg: Instal·lació, manteniment i reparació de les xarxes de
reg dels parcs i jardins de la ciutat.
8.Manteniment de les superfícies toves: Neteja i desherbat de les zones de terra o sauló
dels parcs i jardins de la ciutat.
9.Control fitosanitari: Diagnosi dels nivells de plagues i malures tant d’arbres com d’arbusts
de la ciutat, tractaments preventius, tractaments insecticides i fungicides.
MODEL MANRESA: el nou model de gestió dels parcs i jardins de la ciutat es basa en dos
àmbits principals:
1.Manteniment integrat: S’integren totes les tasques de jardineria d’un espai al mateix
gestor, ja sigui la brigada municipal de jardineria o l’empresa concessionària corresponent.
Això vol dir que en un parc o jardí totes les feines de jardineria, des de les gespes a l’arbrat
recauen en el mateix gestor. En aquest sentit, l’arbrat viari dels carrers s’ha integrat als
parcs, jardins o zones verdes de la ciutat més propers.
2.Sostenibilitat: Això significa un ús més racional dels recursos, intentant quan sigui
possible la reducció dels consums. També s’aposta per la reducció de residus i per la
utilització de matèries primeres d’origen biològic, sense components químics, per ajudar al
manteniment del medi ambient.
Per assolir aquesta finalitat, s’han adoptat diferents mesures:
Implantació progressiva d’un sistema de tele-gestió centralitzada dels sistemes de reg: Es
tracta d’anar implantant en els espais on sigui possible un sistema que controli els regs
mitjançant un programa informàtic, amb la intenció de controlar els consums d’aigua i regar
en el moment i en la quantitat necessària per cada espai.
Optimització de segues: Redefinir freqüències de sega dels prats i gespes de la ciutat,
intentant fer-les en els moments més eficients i diferenciant nivells d’actuació segons els
usos. Això ha de permetre un estalvi tant en despeses com en recursos no renovables com
ara combustibles.
Aprofitament de les restes vegetals: les restes vegetals que es generin en les podes de
l’arbrat de la ciutat es trituraran i es faran servir com a encoixinat als parcs i jardins de la

ciutat. Aquest sistema apart de generar menys residus, també proporciona un estalvi tant
d’aigua com d’adobs per les plantes.
Adobats orgànics: Quan calgui adobar gespes o qualsevol altre element vegetal es farà
amb adobs orgànics que no generin residus químics.
Selecció de planta adaptada: En les noves plantacions es farà servir sempre plantes
adaptades al nostre clima i que no requereixin grans aportacions d’aigua. Així mateix es
triaran plantes que no siguin sensibles a plagues o malures.
Control integrat de plagues: Aquest sistema aposta per fer el menys tractaments químics
possibles, deixant-los només com a última opció quan les altres mesures preventives no
funcionin i el nivell de plaga sigui realment perillós per a la salut de les plantes o de les
persones.
Aquest sistema és d’obligada implantació pel RD 1311/2012. Igualment va en el mateix
sentit de l’aposta per la sostenibilitat feta des de Parcs i Jardins.
Torn obert de preguntes en relació al contracte de manteniment de parcs i jardins
El sr. Ignasi Segon (ERC), demana per què no s’ha tornat a donar el contracte de
manteniment de parcs i jardins a Ampans, per què no s’ha valorat la tasca social que fa
Ampans?
El regidor Serracanta li contesta: La concessió del contracte de manteniment de parcs i
jardins es fa per concurs públic, l’Ajuntament no pot contractar a dit. Les empreses
presenten unes ofertes i es valoren d’acord amb uns criteris tècnics, i no només es tenen
en compte criteris econòmics alhora de decidir quina empresa és la guanyadora. La
proposta d’Ampans era fluixa i va quedar per darrera de l’empresa PAU, no només per
l’aspecte econòmic sinó també per d’altres consideracions tècniques.
En relació a les persones que treballaven en Ampans, han estat subrogats laboralment per
la nova adjudicatària, per tant sí es té en compte aquesta tasca social. Només dues
persones d’Ampans no han pogut ser subrogades perquè Ampans no els tenia contractats.
El contracte té una duració de dos anys prorrogables, Ampans podrà tornar-se a presentar.
La sra. Rosa Roure ( Casal de la Gent Gran), demana si els ciutadans es poden queixar si
veuen que el manteniment de parc i jardins no està bé.
El regidor Serracanta li contesta que sí trucant al 010 o li poden enviar un correu electrònic
al regidor.
La sra. Marina Hosta ( AAVV La Sagrada Família) demana què passa quan es mort un
arbre.
El regidor Serracanta li contesta que es controla des de l’Ajuntament, es talla i s’apunta per
reposar-lo i replantar.
Tot seguit, el sr.Pep Torner ( tècnic de jardineria) i el regidor Serracanta expliquen els
criteris de poda, per què es poda d’una determinada manera ( esporga, brocada), quins
arbres sí i quins no i el perquè, quan...
El sr.Pep Torner ( tècnic de jardineria) intervé per explicar que podem els arbres perquè els
arbres ens generen problemes a les persones, però que els arbres no s’haurien de podar
mai, ja que amb cada poda el que fem és que l’arbre sigui més vulnerable a les malalties i
que s’envelleixi abans. Arreglem problema al ciutadà i generem problema a l’arbre.
La idea és anant posat arbres que no s’esporguin i durin més.
El regidor Serracanta, afegeix que, en igualtat de problemes preval la persona.
El regidor Serracanta també explica que actualment quan es fa una intervenció en un carrer
o espai públic en general es fan de forma transversal, és a dir que s’han d’entendre
diferents departament, planificació, neteja, jardineria, per tal d’evitar problemes futurs.
El sr.Toni Erro ( AAVV Cal Gravat), diu que al Carrer Joan Miró l’esporga de l’arbrat s’ha fet
al gener, es podria fer abans ?

El sr.Torner, li respon que no és bo per l’arbre que quan a l’arbre li cau la fulla és quan s’ha
de fer la poda( parada hivernal).
El sr.Ignasi Segon (ERC) demana si els lledoners del jardí de l’Avinguda Francesc Macià
s’han d’esporgar.
El sr. Torner li contesta que millor no tocar-los són uns arbres grans i molt macos que no
fan nosa a ningú.
La sra Marina Hosta ( AAVV La Sagrada Família), diu que hi ha un arbre entre el carrer
Pare Oriol i el Carrer La Sardana que està molt malament
El regidor Serracanta, comenta que l’any 2011 el Ple va aprovar el catàleg d’arbres, on hi
ha espais amb factor afegit de protecció, on s’ha de replantar amb la mateixa espècie. Ex El
Passeig.
La sra.Teresa Sánchez (AAVV Sant Pau) diu que hi ha un arbre que toca el talús i que fa
por de que caigui.
El sr.Torner ho anirà a mirar.
El sr. Ignasi Segon (ERC), demana si es poden refer les truanes del parc de la piscina.
El sr.Torner li respon que es fa regeneració de les truanes que es poden de dins a fora.
La sra. Marina Hosta demana què es farà a la plaça Pare Oriol, diu que el terra està fet un
desastre.
El regidor Calmet diu que aquí s’hauria de fer una actuació integral.
El sr . Toni Martínez (UBIC), diu que l’entrada a Manresa per Viladordis està molt
descuidada a nivell de jardineria , que es dóna una imatge molt dolenta.
El regidor Serracanta contesta que s’ha intensificat la neteja en aquesta zona.

3. Comissió de seguiment
El regidor Calmet demana si hi ha algú dels membres del Plenari del Districte que es vulgui
presentar a la comissió de seguiment per a l’any 2014, o si es prefereix continuar amb les
mateixes persones.
S’aprova seguir amb les mateixes persones:
_Sra Marina Hosta
_Sr. Ramon Pons
_Sr. Toni Erro
4. Pressupost 2014
El regidor Calmet explica que encara no s’ha aprovat el pressupost del 2014, però que en
principi segurament serà igual que el del 2013 pel que fa als Districtes. Per tant que hi
hauran 25.000,-€ per Districte. L’any passat aquest 25.000,- al Districte de Llevant es van
complementar des d’altres partides i es va arribar fins als 40.000,-€.
El regidor Calmet també comenta que una de les actuacions que van quedar pendent al
2013 el carrer Josep Guitart es feia aquesta setmana.
5. Propostes d’actuació 2014
Tot seguit els membres del Plenari fan les seves propostes d’actuació 2014
Resum:

Sra. Pilar Sucarrats
Pujada Roja Cots-Guix)

(AAVV Reaparició del mur del Carrer del Forn

Sra.Rosa Roure ( Casal de la Banda rugosa al pas de vianants davant de la
residència de la Font
gent gran)

Sr Josep
Viladordis)

Duocastella

(AAVV

Posar dos bancs al carrer de la Salut, alçada num 22

Sr. Ignasi Segon (ERC)

Avda Francesc Macià el primer pas de vianants hi ha
esquerdes, s’hauria de mirar per dins per si és un tema
de del túnel del Ferrocarril

Sr. Toni Erro ( AAVV Cal Gravat)

Il·luminació de les escales que van del carrer Josep
Lluis Sert fins Balconada
Al Parc infantil de la plaça de Cal Gravat tancar la zona
de joc dels infants més petits amb fustes

Sr Ramon Pons ( IES Guillem Millora de la vorera de IES Guillem Catà
Catà)
Millorar els elements de joc del parc infantil

Sr. Josep Burillo (AAVV Comtals)

Banda rugosa a la corba sortida Carrer Ginebró
Canviar d’ubicació el sorral de la canalla perquè hi ha
colònia de gats

Sr Teresa Sánchez ( AAVV Sat Reparar les escales que van del carrer Cardener al
Pau)
parc infantil
El parc petit de nens hi ha molt desnivell, hi ha una
rampa falta una escala.
6.Torn obert de paraules
La sra. Pilar Sucarrats ( AAVV Cots Guix Pujada Roja), diu que l’estat del mur del carrer del
Forn és lamentable i que l’any passat per Districte no es va fer res al seu barri.
Recorda que per pagar impostos són manresans
El regidor Calmet diu que es va fer un estudi i que la reparació d’aquest mur pujava uns
70.000,-€ i que per això es va demanar una línea de subvenció del PUOSC.
La sra Pilar Sucarrats diu que ja no es poden esperar més.
El regidor Calmet explica que al Districte Nord cada any s’han reservat 15.000,-€ i en quatre
tindran 60.000,-€.
La sra. Pilar Sucarrats també diu que al barri de la Pujada Roja Cots-Guix hi ha un sector (
Camí dels Tovots) que no arriba l’autobús, i que al 2008 es va signar un conveni amb
Federació on es va acordar que tots els barris tindrien servei d’autobús.

El sr.Ramon Pons diu que a la nova rotonda li sobra un metre, que és massa gran.
La sra. Marina Hosta li agradaria conèixer com funciona el tema d’horaris d’encesa dels
llums de la ciutat.
7. Acords
S’acorda la composició de la comissió de seguiment
S’acorda fer una valoració econòmica de les actuacions proposades pels membres del
Plenari del Districte de Llevant.

