Acta sessió Consell de Districte nord, 27 de març de 2019

Data: Dimecres, 27 de març de 2019
Hora: 19:30h
Lloc: FUB
Assistents:
Sres. Ana Closes, Mª Alba Castellana Ferrer, Dolors Solà, Alba Baltiérrez, Cati Galí
Srs. Jaume Canudes Marsinyac, Jordi Garcés Casas, Josep Maria Prat, Albert Serra
Serena, Valentí Serra, Josep Maria Torrent, Antoni Valentí, Marià Garcia, Javier Parra,
Jose Luís Calle, Ilario Esteba.
Secretari: Guillermo Narva Alva
President de districte: Jordi Serracanta Espinalt
Regidora de districte: Sra. Àngels Santolària Morros
Excusen l’assistència: Sra. Mª Alba Castellana, Sra. Glòria Sag Méndez, Sr. Xavier
Torà Aribau, Sr. Jaume Puig Bou, Sr. Toni Martín Bravo.
Absents:
Srs. Carles Boix Planas, Miguel Cerezo Ballesteros, Montse Cervelló, Felip González
Martin, Gheorge Marin Berchesan, Antoni Nacenta, Fermí Porta Roca, Salvador
Portabella Ballester, David Raluy Salamero, Francesc Velasco i Josep Vilaseca
Santasusana.
Sres. Rosalia Jiménez, Luisa Montes Romero, Ana Cecilia Querol Muñoz i
Immaculada Vázquez.

1. Aprovació de l’acta anterior.
Queda aprovada l’acta anterior per tots els que van ser a l’anterior consell.
2. Pressupost 2018: seguiment de les actuacions a executar al districte.
El president del consell de districte Nord pren la paraula i es comença a parlar de
l’estat de les actuacions del 2018. Primer de tot, demana perdó per la lentitud de la
contractació per part de l’Ajuntament i per part de les empreses.
•

Millora de l’aparcament i la mobilitat als voltants de l’IES Pius Font i Quer: el
regidor Serracanta diu que va parlar ell mateix amb l’empresa per què
comencin ja amb les obres.

•

Instauració gimnàstica activa per a gent gran: El regidor Serracanta explica
que justament avui ve l’Anna Closes, en representació d’aigües de Manresa,
per parlar i fer una proposta d’aquest tema (ja que els diners s’havien guardat
(7.131’99€))

•

Rebaixar voreres zona centre hospitalari (3.800€)

•

Millora de l’espai interior del passatge Jover (12.668,01€). La sra. Alba
Baltiérrez remarca que no s’ha entès bé el concepte del piló informatiu sobre
deixar les deposicions de gossos. De fet, molta gent l’està deixant a aquest
piló. Una solució temporal que s’ha fet va ser tapar aquest piló amb fusta.
També proposa un rètol més gros on es faci èmfasi en no cridar i fer silenci. És
un lloc amb molt ressò. Una altra queixa és la dels joves fent ‘botelló’.

3. Tria de les actuacions a executar al 2019
El regidor Serracanta explica que com cada any en aquest punt han de decidir les
coses que es puguin fer per l’any 2019. A nivell de pressupost hi ha el mateix que l’any
passat (30.000€). Hi ha una llistat de propostes que sempre es porten, per no partir de
zero. Això no treu que no es puguin plantejar noves propostes. Acabat això, comença
a explicar una per una les propostes predeterminades.
•

Ampliació elements jocs infantils parc Josep Arola (4.500 €). Aquesta
primera proposta resulta important pel nombre de nanos que juguen en aquest
parc.

•

Millora accessibilitat cruïlla carrer Enric Morera i ctra. Santpedor (12.000
€)

•

Millora paviment cruïlla Sarret i Arbós (Font i Quer) (5.500 €)

•

Instal·lació de barana escales font del Gat – Cerdanya (sota escola Bages)
(1.200€)

•

Millora jardineria parc Font del Gat (jardineries perimetrals carrer Font del
Gat) (25.000€)

En aquest punt, hi ha una queixa per part de Valentí Serra. Explica que els gossos
ho acabarien destruint. A més, el problema no és el jardí sinó la gespa. La solució
que dona el regidor Serracanta és pujar aquests jardins on els gossos no poden
accedir.
Ara el debat gira al voltant de la tinença responsable de gossos. Ana Closes
intervé dient que la policia local no fa complir la normativa amb portar o no els
gossos lligats. Finalment per petició dels veïns es demana la presencia de policia
local per sancionar als propietaris dels gossos al parc de Can Font i al parc de
carrer Dante.
•

Millora parterres zona atalaia (2a fase) (9.500 €)

•

Millora paviment illa central Abat Oliba- Font del Gat (8.500€)

•

Millora peces de vorada al voltant dels escossells avinguda universitària (
8.000 €)

•

Millora zona enjardinada accessos escola Les Bases (8.500€)

3.1 Propostes
El sr. Marià Garcia proposa posar bancs, papereres i una farola per il.luminar la zona
de la Parada (illa 13).
La sra. Ana Closes passa a presentar la seva proposta com a Fundació La Sèquia.
S’agafarien els 7.000 € de l’acta anterior (i el que faltés ho posaria la fundació), per fer
els jocs d’aigua (executat a Andorra), és a dir, fer exercici amb l’aigua. Tot amb fusta.
Però es pot triar el que es vol. La seva idea, però, es posar-la de fusta.
El regidor Serracanta afegeix que aquest tipus de joc està molt relacionat amb
l’ambient del parc. El cost aproximat és de 18.000 a 21.0000 €.
La sra. Ana Closes ubica aquest joc al costat de la caseta d’aigües de Manresa.
El regidor comenta que, com que veu que tothom hi està d’acord, que la Fundació
acabi de definir el projecte (tenint en compte el recurs del districte) i els hi digui alguna
cosa quan ho tinguin.
La Sra. Dolors Solà proposa posar màquines per gent gran davant del CAP de Les
Bases. El regidor Serracanta parla que aquestes no tenen molt d’èxit, les úniques que
en tenen són la del CAP Sagrada Familia, i perquè es impulsat pel mateix CAP.
El sr. Josep Maria Torrent proposa arreglar el pas de vianants del parc prop de
l’SPAR, el terra està molt malament.
Es proposa també estudiar el local de Salvia per veure si es pot fer alguna cosa.

Es proposa posar papereres al camí de les aigües. El president Serracanta diu que en
aquests espais, no es fan falta les papereres ja que la gent es suposa que va a
caminar i porta motxilles, etc.
Finalment entre totes les propostes predeterminades i les que han proposat
s’accepten:
•

Millora zona enjardinada accessos escola Les Bases (8.500€)

•

Millora paviment illa central abat oliba- Font del gat (8.500€)

•

Millora accessibilitat cruïlla carrer Enric Morera ctra. Santpedor (12.000 €)

Es valorarà el pas de vianants i de seguretat que s’ha proposat abans (proposta del sr.
Josep Maria Torrent)
Acta 4. Torn obert de paraules.
S’obre l’últim acta del dia. Es fa una pregunta per part de l’Alba Baltierrez sobre el
tema dels coloms. Respon el regidor Serracanta i la regidora Àngels Santolària dient
que ja que el mètode de les gàbies no va ser gaire acceptat, i altres alternatives com la
del pinso no són legals, l’ajuntament de Manresa continuarà buscant una solució a
aquesta problemàtica.
Es tanca la sessió a les 20:47. El president i regidor Serracanta s’acomiada del consell
de districte nord perquè no es presenta a les properes eleccions municipals. Dona les
gràcies.

