
ACTA REUNIÓ CONSELL LLEVANT PLENARI  
 
Dia i hora: Dilluns,3 de juny del 2013 a les 19h 
Lloc:  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, Carrer Fra Jacint 
Coma i Galí octogonal,13 local 46 
Assistents:  Enric Martí (AAVV Cal Gravat), Marina Hosta ( AAVV Sagrada Família),  
Ma Pilar Sucarrats (AAVV Cots-Guix Pujada Roja), Ma Teresa Sánchez Barrocal ( 
AVV de Sant. Pau), Josep Duocastella ( AAVV Viladordis), Josep Rueda ( AAVV La 
Font dels Capellans), Ramon Pons Montraveta ( AMPA IES Guillem Catà), Ignasi 
Segon (ERC), Josep Lluis Irujo (PSC), Antoni Erro (AAVV Cal Gravat)   Ma Mercè 
Rosich ( presidenta de la Mesa del Districte de Llevant), Joan Calmet ( regidor del 
Districte de Llevant), i Elsa Ruiz ( secretària del Districte de Llevant). 
 
L’ordre del dia del Plenari és la següent: 
_Aprovació de l’acta del Plenari de Llevant de data 18 de març de 2013. 
_Seguiment actuacions propostes del Plenari celebrat 18 de març 2013 
_Torn obert de paraules 
 
1) Aprovació acta Plenari de Llevant de data 18  de  març de 2013 
La regidora Rosich demana si els membres del Plenari estan d’acord amb  l’acta del 
Plenari de Llevant de data 18 de març de 2013, tothom està d’acord i l’acta s’aprova. 
2) Seguiment actuacions propostes Plenari de Llevan t 18 de març de 2013 
El regidor Calmet, exposa les cinc actuacions que s’han acordat al Consell de 
Districte de Llevant, el cost de les obres , el cost que s’assumeix des del Districte i el 
període aproximat d’execució de les obres. 
Destaca que el pressupost del Districte de Llevant d’aquest any és de 25000,- €., i 
que per tant per cada una de les actuacions es destinaran 5000,- € del pressupost del 
Districte, però que en realitat cada una de les actuacions que s’executaran, 
sobrepassen aquests 5000,-€. La diferència es complementarà des d’altres partides 
de l’Ajuntament, que no són de Districte principalment des de via urbana i mobilitat. 
Resum d’actuacions:      
 
 

Actuació Pressupost Import des del  Districte   Data aprox. execució 
Rotonda carretera del Pont de Vilomara, C/ Joan 
Fuster + millora seguretat i repintat passos 
vianants propers  

10.000,- 5.000,- setembre 

Millora seguretat viària. Font dels Capellans 
 

16.500,- 5.000,- Juliol - setembre  

Substitució de la barana C/ Sant Cristòfol 15.000,- 5.000,- Juliol - setembre 
Millora paviment/accessibilitat La Balconada 
_Millora paviment zona de la corba de  
l’aparcament del C/ Josep Guitart 
_Millora paviment de la zona de la plaça 
Oleguer Miró fase 1 

  5.000,- 5.000,- Juliol 

Millora accessibilitat Cal Gravat 
_3 rebaixos definits 
_Passeig Joan Miró,77 
_Domènec i Muntaner 
_Plaça Josep Lluis Sert 

5.000,- 5.000,- Juliol 

 
S’especifica que pel que fa a l’actuació al barri de La Font dels Capellans, l’objectiu 
es aconseguir un tràfic més endreçat i segur. 
 



Pel que fa  a la rotonda de la carretera del Pont de Vilomara, el problema és que està 
descentrada. 
En quan a la barana del C/ Sant Cristòfol, cap el final del túnel la barana està 
malmesa i és un punt molt perillós. 
 
I, finalment les actuacions als barris de Cal Gravat i la Balconada, són peticions fetes 
per les associacions de veïns corresponents. N’hi ha més però de moment i des del 
Districte s’executaran les indicades en el quadre resum. 
    
3) Torn obert de paraules 
El regidor Calmet agraeix la presència del sr. Antoni Erro, nou president de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Cal Gravat, i també la presència del sr. Josep 
Rueda, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Font dels Capellans.  
 
La sra. Marina Hosta intervé, comentant que el problema de la carretera del Pont de 
Vilomara ( rotonda), és abans del DIA, creu que el problema està més ubicat on hi ha 
el semàfor davant del Canyadó. 
El regidor Calmet, li contesta que aprofitant la intervenció es demanarà a la tècnica 
de mobilitat que s’ho miri tot, que ho replantegi. 
 
El sr Rueda, demana quin és el pressupost de l’actuació al barri de La Font. 
El regidor Calmet li contesta que és de 16.500,-€, dels quals 5.000,- € surten dels 
pressupost del Consell de Districte. 
El sr. Rueda, demana com es paga la diferència. El regidor Calmet, comenta que des 
d’altres partides de ciutat, especialment des de les partides de Territori. 
 
La sra. Pilar Sucarrats, intervé dient que el barri de Cots-Guix està tant fet malbé i el 
seu estat és tant greu, que per poder intervenir en ell el finançament no pot sortir des 
del Consell de Districte, sinó que s’ha de buscar un altre tipus de subvenció. 
Posa com exemple el carrer del Forn i també el fet de que ara s’ha fet malbé l’ermita, 
el pressupost de les dues intervencions seria superior a tot el pressupost del Districte 
de Llevant. 
 
El sr Rueda demana per  a què  serveixen els Consells de Districte, tenint en compte 
que el pressupost és de 25.000,-€ i que les intervencions en el conjunt dels barris 
segur que sobrepassen aquest pressupost. 
La regidora Rosich contesta que serveixen per donar veu, per fer accions sense 
inventar res, que les accions que es determinin siguin concretes i a proposta dels 
veïns i veïnes del territori del Districte. 
El regidor Calmet, comenta que és una eina de participació, però que en aquest 
mandat es va voler centrar en temes de via urbana, tot i que no hi ha inconvenient a 
discutir d’altres temes, si així es vol i es proposa, ja que el Consell ho som tots. 
 
El sr. Ignasi Segon, valora que en un moment on no s’estan cobrin les necessitats 
bàsiques el POUM és una embolada. 
El regidor Calmet li contesta que són àmbits de discussió diferents. 
 



El sr. Ignasi Segon, comenta que no entenc com es pot plantejar el tema del POUM, 
quan per exemple la Fàbrica Nova està caient a trossos, de què serveix un Pla 
General quan dintre del barri hi ha una ferida, per què no es planteja dins del Pla 
General el tema de la Fàbrica Nova? 
El regidor Calmet respon que, són dos nivells diferents però complementaris. Als 
Consells de Districte, s’examina el que és el dia a dia del territori i el POUM permet 
aixecar la vista i pensar quina ciutat volem pel futur. El fil comú és que ambdós 
instruments es basen en processos participatius, però a diferent nivell. 
 
El sr. Ignasi Segon diu que si l’anterior projecte de la Fàbrica Nova, es basava en 
capital privat, i les circumstàncies actuals fan pensar que aquest capital privat no està 
disposat a invertir ni a desenvolupar el projecte que es tenia previst, s’hauria de 
canviar el projecte, ja que no té sentit la previsió de comerços o de pavellons que 
s’havia fet en l’anterior proposta. 
El regidor Calmet, contesta que és per això que és necessari un Pla General nou, 
potser en el nou Pla no caldrà més pavellons esportius per la ciutat, potser s’ha de 
veure quina compensació es pot demanar, com ara desenvolupar un Pla Director de 
Museu. 
 
El sr. Ignasi Segon, demana que en tant en quan no es faci res, com és que ningú no 
es fa càrrec del manteniment? 
El regidor Calmet contesta que, des de l’Ajuntament s’ha instat a la Caixa perquè faci 
el manteniment preventiu. 
El sr. Ignasi Segon creu que si fos un ciutadà l’Ajuntament faria més força perquè 
complís amb les seves obligacions. 
El regidor Calmet, comenta que l’Ajuntament fa el mateix procediment amb un ciutadà 
particular  amb una entitat o una empresa, però el que passa és que els recursos 
d’una entitat gran, a nivell de poder pagar sancions no són els mateixos que els d’un 
particular. Aquest fet els permet dilatar en el temps la  resposta a la seva obligació de 
fer front  d’encarregar-se del manteniment. 
 
El regidor Calmet, diu que l’avantprojecte del POUM es presentarà al juny. Que es 
tornarà a citar a les Associacions de veïns i veïnes i a d’altres entitats, que no és un 
projecte definitiu. 
La sra. Pilar Sucarrats, comenta que si es vol tirar a terra el Conservatori? 
El regidor Calmet aclareix que és un avantprojecte que no és definitiu sinó una 
proposta, que el que diu té un sentit però que òbviament es pot estar d’acord o no.       
 
El sr. Josep Lluis Irujo explica que els Plans es fan cada 20 anys, que els 
Ajuntaments estan obligats.  Que ara s’està elaborant l’avantprojecte i que no té 
perquè ser definitiu. Que els Consell de Districte són un altre nivell de participació. 
Pel que fa al cas concret de la Fàbrica Nova, és una propietat privada sinó 
s’aconsegueix inversió, perilla que durant molt de temps, el projecte es quedi tal com 
està ara, aturat, ja que l’Ajuntament no té diners. A cada època l’Ajuntament ha 
intentat recuperar diferents edificis per la ciutat per a un ús públic. 
En relació als Consells, opina, que el pressupost a minvat i això és una realitat, però 
que en els Consells no només s’hauria de parlar de temes de via urbana, creu que es 



podria parlar d’altres temes, no només a nivell econòmic, també es pot parlar com a 
debat. 
 
El sr. Ignasi Segon, opina que és bo recollir accions concretes perquè hi ha pocs 
diners. 
 
El sr. Ramon Montraveta, creu que es podria parlar d’ajudes socials i creu que el 
pressupost destinades a aquestes és insuficient. 
La regidora Rosich li contesta que, arribem on arribem. Entre les entitats socials  
d’altres no estrictament socials i l’Ajuntament el que s’intenta és  sumar accions, però 
cada cop hi ha més demandes: beques socials, ajudes menjador i el que s’intenta des 
de la regidoria de serveis socials és coordinar totes aquestes iniciatives. 
 
El regidor Calmet en aquest sentit, exposa l’exemple de La Font solidària o la 
proposta de Sagrada Família de sopars per a nens i nenes en risc d’exclusió, com 
exemples d’iniciatives de caire social, en el territori del Consell de Llevant.   
 
La sra. Marina Hosta, insisteix amb el tema de la Fàbrica Nova, en el sentit de que 
l’espai està abandonat i s’està degradant. 
El regidor Calmet li contesta, que l’Ajuntament no ho té abandonat i que des de 
l’Ajuntament s’insta a la Caixa a que compleixi amb les tasques de manteniment, però 
que és un tema que no es bellugarà, fins que la inversió, sigui rentable. Es poden 
plantejar altres tipus de fórmules, però s’han de valorar, però de totes maneres 
sempre la base serà una iniciativa privada, per tant restarà aturat fins que el mercat 
s’animi. 
La regidora Rosich, comenta que actualment no hi ha iniciativa de construcció. 
    
El sr. Ignasi Segon, creu que no s’ha d’abandonar aquesta línea de vetllar perquè la 
Caixa compleixi amb les seves obligacions de manteniment. 
 
El sr. Enric Martí, creu que els Consells de Districte haurien de tenir més presència, 
que hi hauria d’haver més entitats interessades en participar, que no participen 
perquè és poc atractiu, que creu que hi ha projectes amb poc pes econòmic que es 
podrien tirar endavant, com ara els patis oberts, que s’hauria de posar imaginació. 
El regidor Calmet li contesta, que els Consell de Districte ho formen tots el seus 
membres, i que per tant si volen, que  presentin idees. En relació al tema dels patis 
oberts no és un projecte amb poc pes econòmic, es necessiten persones voluntàries, 
i no sempre les entitats volen assumir aquesta responsabilitat. Posa com exemple el 
barri de Vic-Remei que es va plantejar des de l’Ajuntament un projecte de custòdia 
urbana, i les entitats no van voler aquesta responsabilitat. Aquests projectes ho 
s’entomen des de les entitats o no cal que es plantegi, perquè el que no es podrà 
plantejar és que sigui l’Ajuntament qui els assumeixi. 
 
El sr. Ramon Montraveta opina que falta comunicació per part de l’Ajuntament. 
El sr. Ignasi Segon creu que, perquè les entitats s’involucrin en temes de participació 
han de veure que és una eina útil. 
 



El sr. Josep Rueda, creu que perquè el Consell fossin més participatius haurien de 
ser: 
_Dinàmiques més engrescadores 
_Que els acord fossis vinculants, que el Consell hauria de tenir poder per decidir. 
El regidor Calmet, li contesta que això és el que s’està fent ja. En relació als 25.000,-€ 
que li correspon a cada un dels quatre Consell, són les entitats del territori de cada 
Districte, les que decideixen les actuacions i on es destinen els diners de cada 
Consell. L’únic que va fer l’Ajuntament és definir l’àmbit on es podien destinar aquest 
25.000,-€ que és en temes de via pública, bàsicament perquè fos més eficient i 
perquè és un àmbit on calen moltes actuacions. 
La regidora Rosich contesta també en el sentit de que els 100.000,-€ del pressupost 
de Districtes, es podien posar en una altra partida ( Serveis Socials, Territori, Neteja i 
Medi Ambient), però no s’ha fet precisament perquè siguin les entitats que decideixin 
la seva finalitat. També apunta que, en realitat el pressupost del Districte de Llevant 
ha passat de 25.000,-€ a 51.500,- que és el cost real de les actuacions que es duran 
a terme, i que han estat els barris i entitats els qui han consensuat el seu destí.             
 
La sra. Pilar Sucarrats exposa la seva queixa perquè creu que el fet de no assistir al 
darrer Ple, ha fet que el barri de Cots-Guix no hi hagi actuació aquest any. 
El regidor Calmet, li contesta que l’actuació al barri de Cots-Guix no es pot arreglar 
només parcialment, s’ha d’intervenir molt i el cost és molt elevat. També destaca que 
les actuacions s’han decidit en l’àmbit del Consell, i que hi ha molts altres barris del 
Districte on aquest any no s’actuarà, com també n’hi ha barris on l’any passat no es 
va actuar des del Districte i aquest any sí. 
La sra. Pilar Sucarrats diu que no està d’acord. 
La regidora Rosich, destaca que és pel fet de tenir un pressupost petit que no es 
plantegen grans actuacions des del Districte si no coses molt puntuals però que es 
puguin fer. 
          
      
Acords: 
_S’acorda que la propera sessió del Plenari es farà al local de la FAVM a les 19 h el 
dia: 
09 de setembre de 2013 
 
 
 
 
 
 

 


