Acta de la sessió del Consell del Districte Nord
25 de febrer de 2015

Lloc de celebració: FUB
Data: 25 de febrer de 2015
Núm: 1/15

Hora d’inici: 20’15h.
Hora d’acabament: 21’15h.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Explicació resultats pressupost participatiu
3. Estat actuacions de districte 2014
4. Renovació Comissió de Seguiment
5. Pressupost 2015
6. Torn obert de paraula
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Intervencions / comentaris

El regidor del districte, sr. Jordi Serracanta, dóna la benvinguda als assistents i tot seguit
passa a desenvolupar l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior per unanimitat dels assistents.

2. Explicació resultats pressupost participatiu

El regidor Serracanta explica els resultats del pressupost participatiu i descriu en què
consisteixen els 4 projectes guanyadors. Cadascun dels projectes guanyadors està dotat
d’una partida de 25.000 euros.
3. Repàs de les actuacions de districte previstes pel 2014

El regidor Serracanta exposa les actuacions acordades i el seu estat d’execució. A
excepció de la pavimentació del pstg. Burés, que es farà aquest any, la resta
d’actuacions previstes s’han executat entre el 2014 i principis de 2015.

4. Renovació Comissió de Seguiment

El regidor Serracanta, explica que la Sra. Lluïsa Canal Subirana, ha manifestat el seu
desig de retirar-se de la comissió i que en conseqüència cal elegir un nou membre.

El Sr. Josep Maria Prat es presenta com a candidat per a formar part de la futura
comissió de seguiment. La resta d’assistents expressen el seu suport i en
El Sr. Josep Maria Prat és nomenat membre de la comissió de seguiment.

5. Pressupost 2015

El regidor Serracanta, proposa que es comencin a suggerir idees per a properes
actuacions, i exposa uns quants temes que han anat surtin:


Reductors de velocitats a l’avinguda universitària a l’alçada del Parc de les
Homilies d’ Organyà ( 5000 euros).



Senyalització de pas de vianants nou al c/ Menorca amb ctra. de Santpedor
i construcció dels rebaixos de les voreres ( 4.500 euros).



Millora Parc Infantil Josep Arola



Instal·lació cartelleres de barri cilíndriques



Instal·lació de bancs al voltant del c/ de la Pau – barri de la parada.



Millora arbustiva pl. Mallorca ( 10.000 euros)



Millora del parc infantil Homilies d’ Organyà



Modificació enllumenat c/ Zamenhoff ( 10.000 euros).

–

Un ciutadà proposa que s’instal·lin desfibril·ladors en punts estratègics del districte com
per exemple les farmàcies. La majoria dels assistents estan a favor d’aquesta proposta.

–

El regidor Serracanta, recull la petició i diu que s’estudiarà de quants aparells disposa
la ciutat actualment i en quins punts es podrien instal·lar més DEA pel que fa al districte.

–

Pel que fa al tema de millorar la pl. Mallorca, la majoria dels assistents estan d’acord
amb dedicar uns 10.000 euros proposats pel regidor Serracanta. El projecte inclouria la

millora arbustiva, jocs infantils, bancs i la previsió d’un espai per a encabir un terrassa
del bar situat en una de les cantonades de la plaça.
–

La proposta de pacificació del trànsit de l’Avinguda Universitària a l’alçada del Parc de
les Homilies d’ Organyà amb la instal·lacions d’elements reductors del velocitat als
passos de vianants d’aquest tram és aprovada amb un ampli suport.

–

El regidor Serracanta, fa un resum de quin és el problema que suposa l’arbrat de les
voreres del c/ Zamenhoff, que obstrueix l’enllumenat públic i detalla en què consisteix
la proposta de millora valorada en uns 10.000 euros. S’aprova la proposta amb el
suport de la majoria dels assistents.

–

També s’aprova la proposta de fer un nou pas de vianants al c/ Menorca amb ctra. de
Santpedor. A banda dels treballs de senyalització horitzontal els treballs previstos
inclourien la construcció de rebaixos a les voreres per un total de 4.500 euros
aproximadament.

–

El Sr. Sebastià Suet demana que s’instal·li algun tipus de suport publicitari com els
cilindres de barris.

–

El regidor Serracanta, recorda que recentment s’ha instal·lat un suport nou a l’Avinguda
Universitària amb Avinguda de les Bases, però que es pot mirar d’encaixar en el pressupost
d’aquest any un altre suport cilíndric pel districte.

Pressupost aproximat de les propostes acordades pel 2015
Actuacions
Millora Plaça Mallorca
Millora enllumenat d'un tram del carrer Dr. Zamnehoff
Pacificació del trànsit de l'Avinguda Universitària
Pas de vianants del carrer Menorca amb ctra. Santpedor
Cartellera cilíndrica de barris
TOTAL

cost en euros
10.000
10.000
5000
4500
1000
30.500

6. Torn obert de paraula

–

El Sr. Salvador Portabella comenta que els elements reductors de velocitat construïts a
la ctra. Santpedor amb c/ Zamenhoff són més baixos que els construïts a l’alçada e Can
Font i que els vehicles continuen passant a velocitats més elevada del compte. en aquest
tram de carrer s’acumulen moltes fulles i fruits dels arbres que embruten el terra.

–

El regidor Serracanta, respon que es transmetran aquestes queixen als tècnics
corresponents perquè facin una avaluació de les mateixes.

–

Alguns veïns comenten la falta de civisme pel que fa a alguns amos de gossos que no
recullen les defecacions dels seus animals. Proposen un pipican o que la policia vetlli
per aquest tema en la zona de l barri de la ctra. Santpedor.

–

Alguns ciutadans coincideixen a dir que la rotonda construïda a la zona de la Salle és
una millora notable, però que el seu petit diàmetre fa que molts conductors no la
respectin.

–

La Sra. Imma Vàsquez, proposa que es tregui tot l’estacionament per a evitar les
retencions de trànsit que s’hi donen en hores punta

–

El regidor Serracanta, respon que s’estudirà amb els tècnics competents aquestes
qüestions.

–

El regidor Serracanta dóna per finalitzat el torn de paraules.

S’acaba la sessió a les 21’15 hores.

