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

2 / 2017

Caràcter

extraordinari

Data

27 de juny 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

Enric Martí

FAVM

Josep Duocastella

AVV Viladordis

Teresa Sanchez

ERC

Josep Burillo

AVV Els Comtals

Jaume Jorba

AMPA Escola Itaca

Said Ghoula

AVV La Font

Juliana Casero

Associació Gent Gran la Balconada

Miquel Cerezo

C’S

Josep Maria Fius

CDC

Pol Huguet

Regidora del Consell del Districte de Llevant

Joan Calmet

President del Consell del Districte de Llevant

Ester Cruz

secretària

S’incorporen durant la sessió:
Imma Casals

Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes

Montserrat Ambròs

Associació d’empresaris de Bufalvent

Ordre del dia :

1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Pressupost de districte 2017: proposta d’actuacions a executar .
3. Informacions de les regidories:
a. Pla de Millores de l’Espai Urbà
b. Projecte del recorregut de vianants entre el pont de Sant Francesc i l’estació RENFE.
4. Assumptes sobrevinguts.
5. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta anterior

La secretaria fa constar que es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, de 21 de març de 2017,
i l’acta de 13 de desembre de 2016 pel què fa a l’observació sobre la inclusió en el llistat d’assistents
de la senyora M. Pilar Sucarrats.

S’aproven per unanimitat, i sense observacions.

2. Pressupost de districte 2017: proposta d’actuacions a executar

El President explica el procediment per triar les propostes d’actuació, fent esment a les funcions de la
comissió de seguiment, i procedeix a detallar les que han estat escollides:

Millora de l’accessibilitat de les escales al barri Font dels Capellans (col·locació de baranes)
Cost de la proposta: 7.000,00 euros

Instal·lació de l’enllumenat de les escales del Tossal del Coro, Font dels Capellans, 2ª fase
Cost de la proposta: 2.718,00 euros

Millora de la pavimentació de la plaça “4 barres” a la Balconada
Condicionament pas de vianants natural creat a la baixada del semàfor, a la Balconada
Cost de les propostes: 4.350, 00 euros

Repàs bancs barri els comtals
Cost de la proposta: 1.750,00 euros

Millora de la mobilitat a l’entorn de l’escola Ítaca
Cost de la proposta: 4500,00 euros

Millora paviment vials de cots-guix-pujada roja: 5a i 6a travessia, camí de les Cots, Camí dels
Tubots, paviment davant local aavv guix.
Cost de la proposta: 4.800 euros

Fins aquí el cost total de les propostes ascendeix a 25.118 euros. Tanmateix, el pressupost del
districte són 30.000,00 euros, la diferència , que ascendeix a 4.882,00 euros, s’aplicaria a la millora

de 3 passos de vianants a la zona de Cal Gravat: crta de Pont de Vilomara, c/Puig i Cadafalch i c/
Domènec i Muntaner. No obstant, continua el senyor Calmet fent l’observació que ha estat habitual
que el districte pugui disposar de quantitats superiors als 30.000,00 euros, de manera que tot allò que
superés el pressupost del districte es destinaria a millores en el barri de Cal Gravat.

La senyora Juliana Casero esmenta la problemàtica de la plaça de les 4 barres de la Balconada; el
monument està molt deteriorat a causa de la brutícia, en demana una neteja i apel·la a la importància
del monument com a símbol emblemàtic de Catalunya, l’únic en tot Manresa.

El senyor Calmet diu que es passarà avís al regidor responsable perquè es netegi, cosa que es pot
fer de forma ràpida, i en cas que es detecti algun desperfecte se n’hauria de tornar a parlar per veure
com es soluciona.

El senyor Said Ghoula comenta que en motiu de les festes del barri, que són els dies 21,22 i 23 de
juliol, caldria reparar els bancs, que es troben deteriorats per manca de lames, i arranjar la zona de la
petanca, doncs al trobar-se en el punt d’entrada serà el que es projectarà de la imatge del barri, i
convé que es millori respecte a l’estat actual.

El senyor Calmet respon a la proposta tot dient que pel què fa als bancs, hi ha lames de reposició al
magatzem, i pel què fa a la petanca es pot fer el desbrossament però si cal una altra actuació aquesta
s’hauria de madurar més perquè hi ha diverses propostes.

3. Informacions de les regidories:
a. Pla de Millores de l’Espai Urbà
b. Projecte del recorregut de vianants entre el pont de Sant Francesc i l’estació RENFE.

a. Pla de Millores de l’Espai Urbà

El senyor Calmet explica les actuacions que es duran a terme en els barris d’aquest districte en el
marc de l’actuació Pla de xoc de millora de l’espai urbà, així com la seva previsió en el calendari dels
propers mesos.

El regidor, senyor Pol Huguet, destaca que les actuacions es faran en els mesos de menys afectació
de trànsit.

Continua dient que l’auditoria identifica actuacions en funció de la urgència, però vol aclarir que
l’establiment de prioritats s’ha fet en funció de diversos criteris i de forma repartida entre tots els
barris,de manera que no es concentri tot en el centre de la ciutat.

b.Projecte del recorregut de vianants entre el pont de Sant Francesc i l’estació RENFE.

El regidor explica el projecte i com es porta a terme, amb l’execució d’una passera de connexió com
la del pont vell.

La senyora Juliana Casero pregunta sobre la passera de la Balconada fins a Bufalvent , al·legant que
és una reivindicació de fa molt temps. La senyora Montserrat Ambrós corrobora aquesta afirmació i
explica la problemàtica que s’ha viscut durant aquests anys per no disposar d’una passera que
connecti Cal Gravat amb el polígon.

A continuació s’expliquen diferents intervencions en relació a la Pujada dels Drets; l’ascensor a Santa
Llúcia i les obres a Viladordis.

El senyor Josep Duocastella diu que després de les reunions informatives sobre les obres a Viladordis
que s’han mantingut, és en aquest moment quan cal fer les observacions que convinguin sobre el
terreny, per això demana que abans d’iniciar els treballs es pugui portar a terme aquesta vista in situ.
Respon el senyor Calmet que es traslladarà la petició al regidor Marc Aloy als efectes que es
procedeixi segons el sol·licitat.

La senyora Juliana Casero diu que el barri de la Balconada es troba molt deixat, i que hi ha una
deficiència important en la neteja. El senyor Calmet respon que li consta un projecte anomenat
Auditoria de les Sensacions que té com a objectiu el control de la neteja a través de rutes dins els
barris, i comenta la possibilitat que, en el cas que encara estigui actiu , la Balconada hi pugui
participar.

Pregunta el senyor Said Ghoula sobre els terminis d’execució de les obres, a l’Avda Països Catalans,
atès que els terminis previstos per Viladordis s’han endarrerit. El regidor Pol Huguet esmenta que la
part que s’executarà properament depèn de la Generalitat, i la segona fase no es farà fins passats uns
anys, tot i que és d’esperar que un cop realitzada la primera fase s’observi la necessitat d’activar la
segona.

Sense cap més observació, el President aixeca la sessió a les 20:00 h.

