ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE PONENT

Lloc de celebració: CC Selves i Carner
Data: 30 de juny de 2016
Num. :2/16

Hora d’inici: 19,05 h
Hora d’acabament: 20,10 h

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Tria de les actuacions a executar el 2016
3. Informacions sobre el procés del Pla de Govern
4. Torn obert de paraules
Assistents:
Olga Sánchez Ruiz, regidora presidenta de la Mesa.
Cristina Cruz Mas, regidora de Districte.
Ferran Camps Cama, membre de la Mesa i en representació de l’AV del Xup
Faustí Fíguls Llurda, membre de la Mesa i en representació de l’AV de Valldaura
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl.Catalunya.
Manoli Llamas Alonso, en representació de l’AV del Xup
Jaume Torras Casas, en representació dels veïns del Suanya
Carles Rubio Jiménez, en representació dels veïns de Bellavista
Gemma Tomàs Vives, regidora de la CUP
Josep Sala Vilarasau, en representació d’ERC
Rosalia Muñoz Segura, en nom propi
Maria Cunill Gil, en nom propi
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi.
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la
Comissió.

La presidenta de la Mesa, la regidora Olga Sánchez dóna la benvinguda als assistents al plenari i tot
seguit, comença l’ordre del dia fixat per aquesta reunió.

1. Aprovació de l’acta anterior
La regidora Olga Sánchez demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la
darrera reunió del dia 28 d’abril de 2016, la qual ja es va remetre prèviament als membres del
Consell, i com que no se’n presenta cap, es dóna per aprovada.

2. Tria de les actuacions a executar el 2016
Es projecta a la pantalla el llistat de les actuacions possibles a triar, per barris, i la regidora Olga
Sánchez l’explica:
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SALDES PLAÇA DE CATALUNYA
PROPOSTA ACTUACIÓ
C Tarragona: retirar un pal de fusta del mig de la vorera
Malles anti excrements de coloms sobre la Parada bus Av
Tudela
Instal·lar pilones de plàstic a la illeta c Saclosa-Pl. de
Catalunya
Reparar terra lliscant a la PL. Catalunya i al passadís
darrera guarderia: pendent de contractar
Traslladar pas de vianants C Bailèn i instal·lar reductor
velocitat. Es podria mirar una actuació més completa. Cal
un reductor de velocitat. Estudi més global de mobilitat de
la zona, de millores en els sentits dels carrers del barri
(MCRIT). Visita feta el 22 de juny. Acord: abans
d'encarregar l'estudi pel qual hores d'ara ja s'ha trobat
finançament, els serveis tècnics municipals faran una
proposta i tornarem a reunir-nos. Es preveu que les
actuacions que es puguin derivar es proposin per al 2017.

ESTAT EXECUCIÓ

PREVISIÓ
COST
ECONÒMIC

FET

1.890,00 €

FET

943,00 €

FET

179,00 €

FET

3.500,00 €

ESTUDI FINANÇAT. Destinar els diners per altres
actuacions??

Millorar visibilitat passos vianants C Alcalde Armengou.
Forma part també de l'acord anterior
Il·luminació escultura Josep Vila Closes a la Pl. de
Catalunya. Hi ha vàries maneres. El Sr. Víctor Feliu
demana si s’explicarà als veïns abans de fer-ho i la
regidora Sánchez proposa una trobada.

PROPOSTA PENDENT

2.644,76 €

Instal·lar presa de corrent a la zona de l’empostissat fix de
Valoració tècnica (Xarxes): Cada barri té un
PL Catalunya
quadre de llums. Cal que legalitzin la connexió
cada vegada que l'utilitzen. No és possible .
Reparar bancs i pintar a Pl. de Catalunya

Mercat una vegada al mes a la PL. de Catalunya
Instal·lar pipi-can al c Comtessa Ermessenda: Desglòs:
adeqüació terreny 2500 i pipi-can 300

PROPOSTA PENDENT

1.750,00 €

Informe tècnic: Cal estudiar-ho amb Promoció
Econòmica. No és tema de Districte. El Sr
Caballol diu que no ho han pas demanat al
Districte
PROPOSTA PENDENT

SUMA ACTUACIONS PENDENTS

2.800,00 €
7.194,76 €

BARRIADA MION: No han vingut, malgrat s’ha convocat al president.

Plaça Major, 1, 5 i 6 08240 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

2

VALLDAURA
PREVISIÓ COST
ECONÒMIC

PROPOSTA ACTUACIÓ
ESTAT EXECUCIÓ
Millorar paviment de rasa de la sortida Pl. 8 de Març amb
c del Cós.
2 rebaixos pas de vianants c. Ausiàs March, costat del Bar
Robert.
Arreglar el Parc de la Florinda, instal·lar més elements de
joc. A Parcs i Jardins estan fent el projecte: S’acabarà
abans de finalitzar l’any
Instal·lar dues fites H75 a la illeta al final del c Folch i
Torres. El Sr. Faustí Fíguls diu que han desaparegut. La
regidora Sánchez diu que les reclamarem.
Rebaixos de 2 voreres del pas de vianants cap el
Cementiri
Rebaixos de voreres al c Folch i Torres, cap a les
funeràries
Pavimentar el camí on hi ha la creu de terme, davant
Guàrdia Civil. La regidora Sánchez diu que excedeix
l’import del Districte. El Sr. Fíguls contesta que algú
caurà daltabaix i que fa dos anys que ho reclama. La
regidora Sánchez contesta que s’ho haurien de mirar
amb els tècnics
Arbres que tapen la visibilitat a la parada de la Joviat
Zones per aparcar a la banda del darrera de la Nostra
Llar. El Sr. Faustí diu que la plaça de minusvàlids que hi
ha al davant s’hauria de col·locar al darrera
Millora itinerari de vianants al Passeig del Riu (circuit per
corredors). Senyalitzar. El Sr. Víctor Feliu diu que hi ha
una part de la vorera que està trinxada, de la PL
Mil·lenari a la Carpa del Riu. El Sr. Fíguls diu que hi
manca una formigonada. La regidora Sánchez diu que
s’hauria d’anar a veure amb la gent del barri.
Rebaixos per anar a l’Estadi del Congost, hi manquen 2
rebaixos .

FET

2.300,00 €

FET

3.436,00 €

FET

4.000,00 €

FET

2.000,00 €

FET
FET

Pendent reunió tècnics

20.000,00 €

PROPOSTA PENDENT

1.500,00 €

PENDENT

4.200,00 €

PROPOSTA PENDENT

3.500,00 €

PROPOSTA PENDENT

4.000,00 €

SUMA ACTUACIONS PENDENTS

33.200,00 €

EL XUP
PREVISIÓ COST
ECONÒMIC

PROPOSTA ACTUACIÓ
ESTAT EXECUCIÓ
Cartellera al Xup
Element reductor de velocitat, abans d’arribar a l’Església
del Xup. El Sr. Ferran Camps diu que se n’ha col·locat un
al principi del carrer , però no a prop de l’Església.
Rebaixar un pas de vianants cap a l’església del
Xup/millorar el paviment d’accés al camí sense
pavimentar que enllaça amb el carrer de l’església, per
facilitar el pas de vehicles funeraris,
Papereres al Xup. El Sr. Ferran Camps diu que només se
n’ha posat una, de paperera. En van demanar tres.

FET

3.000,00 €

FET

1.850,00 €

FET

2.400,00 €

FET
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Treure arbre al Pont de la Carretera del Xup que està en
PROPOSTA PENDENT . S'ha de sol·licitar al
plena corba.L’arbre de l’altra banda de la carretera no
la GC com a titular de la via
deixa passar els cotxets i proposa que s’ampliï la vorera
Millorar paviment del Pont abans d’arribar al Suanya (del
PROPOSTA PENDENT
Torrent de Lluvià on desemboca la Riera de Rajadell)
Reparació de la barana del camí que va al Suanya (abans
PROPOSTA PENDENT
d’arribar a l’aparcament) Masia Blanca. En Ferran Camps
insisteix en que es pot caure daltabaix
Millora paviment cruïlla Xup-camí del Suanya (des del
camp de futbol) i millora seguretat cruïlla. Modificació de
PROPOSTA PENDENT
la cruïlla amb l’actuació de la riera verda.
Marquesina nova a la parada del bus i reposició
PROPOSTA PENDENT
papereres (150)
Rebaixos Centre Comercial el Xup i adequació pintura
PROPOSTA PENDENT
dissuassòria estacionaments indeguts
SUMA ACTUACIONS PENDENTS

2.000,00 €
2.500,00 €
1.800,00 €

15.000,00 €
8.150,00 €
7.200,00 €
36.150,00 €

TORRE SANTA CATERINA
PREVISIÓ COST
ECONÒMIC

PROPOSTA ACTUACIÓ
ESTAT EXECUCIÓ
Millora d’espais al voltant de la Torre. La presidenta de
la Mesa diu que el Districte no ho pot assumir en la seva
totalitat, pel cost, però que sí que hi pot gastar un
import inferior per posar-hi algun element: bancs,
il·luminació, un sistema de reg...

PROPOSTA PENDENT
10.500,00 €

Valoració tècnica: no és viable: no es
pot accedir amb vehicle cistella per
Millora de l’enllumenat camí de Sta. Caterina des de la instal·lar l'enllumenat ni fer-ne el
manteniment posterior. Fer una
Guia
instal·lació soterrada és complicat
perquè hi ha molta pedra i suposa més
de 30.000 euros
Instal·lar pal de fusta senyalització trencall de la torre
PROPOSTA PENDENT
SUMA ACTUACIONS PENDENTS

1.000,00 €
11.500,00 €

BELLAVISTA
PREVISIÓ COST
ECONÒMIC

PROPOSTA ACTUACIÓ
ESTAT EXECUCIÓ
Instal·lar bandes reductores de velocitat a l’accés de
PROPOSTA PENDENT
Bellavista . Demanat via instància pels veïns
Instal·lar un parc infantil
PROPOSTA PENDENT
Millorar l’accés al barri, que està malmès. Se’n poden
PROPOSTA PENDENT
destinar 3 o 4.000 EUR
Revolt del Pont de Sant Francesc, que ampliïn la vorera,
Valoració tècnica: no és viable, no és de
que és molt estreta. Marc Aloy treballant-hi amb la
titularitat municipal
Diputació

1.000,00 €
9.500,00 €
6.500,00 €

SUMA ACTUACIONS PENDENTS

17.000,00 €

SUMA TOTAL PROPOSTES PENDENTS

125.794,76 €
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La presidenta de la Mesa diu que, tenint en compte que tenim 30.000 EUR i 5 barris,
proposa realitzar les següents actuacions:
SALDES PLAÇA CATALUNYA

PROPOSTA ACTUACIÓ

Il·luminació escultura Josep Vila
Closes a la Pl de Catalunya. Hi ha
vàries maneres

EL XUP
PREVISIÓ
COST

2.644,76 €

PROPOSTA ACTUACIÓ
Rebaixos Centre Comercial el
Xup i adequació pintura
dissuassòria
estacionaments
indeguts

VALLDAURA
PREVISIÓ
COST

7.200 €

PREVISIÓ
COST

PROPOSTA ACTUACIÓ

Millora itinerari de vianants al
Passeig del Riu (circuit per
corredors)

3.500 €

4.000 €

Reparar bancs i pintar a Pl. de
Catalunya

1.750 €

Rebaixos per anar a l’Estadi del
Congost, hi manquen 2 rebaixos .

Instal·lar pipi-can al c Comtessa
Ermessenda: Desglòs: adeqüació
terreny 2500 i pipi-can 300

2.800€

Zones per aparcar (MBR)darrera
Nostra Llar.
Discussió tècnica pendent

SUMA ACTUACIONS

7.194,76 €

TORRE STA. CATERINA

PROPOSTA ACTUACIÓ

SUMA ACTUACIONS

7.200 €

SUMA ACTUACIONS

7.500 €

BELLAVISTA
PREVISIÓ
COST

PROPOSTA ACTUACIÓ

PREVISIÓ
COST

Instal·lar pal de fusta senyalització
trencall de la torre

1.000,00 €

Instal·lar bandes reductores de
1.000,00 €
velocitat

(1)Millora d’espais al voltant de la
Torre (Fase 1)

3.052,62 €

(2)Millorar accés al barri (Fase
3.052,62 €
1)

SUMA ACTUACIONS

4.052,62 €

SUMA ACTUACIONS

4.052,62 €

SUMA TOTAL PROPOSTA ACTUACIONS 2016 DISTRICTE DE PONENT...............

30.000,00 €

(1) Quedaran per executar en fase 2 i/o següents 7.447,38 € (ÉS LA DIFERÈNCIA FINS ARRIBAR ALS 10.500 DEL TOTAL PREVIST)
(2) Quedaran per executar en fase 2 i/o següents 3.447,38 € (ÉS LA DIFERÈNCIA FINS ARRIBAR ALS 6.500 DEL TOTAL PREVIST)

Quan no hi hagi suficients diners per realitzar la totalitat d’una actuació, es podrà realitzar per fases:
Els veïns hauran de decidir quina actuació volen que es realitzi en el seu barri. Si no es pot fer tota
l’actuació per manca de pressupost, es podrà portar a terme per fases. En primer lloc hauran de
decidir quina part de l’actuació voldran realitzar en primer terme (fase 1), i posteriorment (en la fase
2) es realitzarà la part de l’actuació que queda per fer, fins a arribar a gastar la totalitat del cost, en la
darrera fase.
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3. Torn obert de paraules sobre les actuacions
El Sr. Jaume Torras creu que instal·lar un rec a Torre de Sta. Caterina és absurd perquè hi ha altres
necessitats més prioritàries.
El Sr. Víctor Feliu demana quin termini d’execució hi haurà. La regidora Sánchez contesta que aquest
2016 i pot ser que quedi alguna cosa pel 2017.
La Sra. Gemma Tomàs demana si la millora de l’itinerari de vianants del Passeig del Riu inclou un
pas de vianants. Diu que en el pas de vianants davant la Joviat hi ha senyals però que els vehicles
van molt ràpid. A l’hora d’accedir al Passeig del Riu hi ha bastant perill. Que el de la Joviat està
ressaltat però que és perillós. A part de corredors hi passen famílies amb infants. El Sr. Feliu proposa
que s’instal·li un reductor, que hi ha vehicles que venen de la rotonda de la Plaça Mil·lenari que
corren massa. La regidora Sánchez diu que no hi podem posar “parxes”, que hem d’esperar el
resultat de l’Auditoria de l’Espai Públic i que quan tinguem aquest finançament, ja es solucionarà. El
Sr. Feliu demana quan es coneixerà l’Auditoria. La regidora Sánchez contesta que a la tardor.
La regidora Sánchez demana si a tothom li sembla bé el fet de portar a terme aquestes actuacions
d’aquesta darrera graella i les seves primeres fases. El Sr. Faustí Fíguls diu que li sembla bé. Com
que ningú hi diu res en contra, aquestes actuacions seran les que es portaran a terme.
La regidora Cruz demana disculpes pel fet de que la convocatòria del plenari del consell no va arribar
bé a tothom, degut a un problema informàtic. El Sr. Ferran Camps diu que a ell li va arribar com si fos
un correu spam.
El Sr. Carles Rubio es queixa dels problemes que tenen a Bellavista amb els senglars, que ja fa
temps que es passegen pel barri. Els Sr. Jaume Torras i Ferran Camps diuen que al Suanya i al Xup
també. La regidora Sánchez diu que a la Policia Local i a Protecció Civil es reben queixes i que hi ha
traves per solucionar el problema. Que a vegades hi ha senglars morts, atropellats a les carreteres i
ningú es vol fer càrrec de retirar-los. Els forestals diuen que no tenen competències sobre el tema i
que són els d’Agricultura els que han de dir què s’ha de fer. El Sr. Jaume Torras diu que hi ha una
normativa molt restrictiva.

4. Informacions sobre el procés del Pla de Govern
La regidora Cristina Cruz explica el Pla de Govern 2016-2019, abans era el PAM. És el document
que recollirà les principals actuacions que es faran els propers anys a la ciutat. Són 5 eixos, 26
àmbits i 246 actuacions. Cada eix té els seus àmbits i cada àmbit té les seves actuacions i els
seus calendaris.
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En aquest esquema es veuen els 5 eixos. A cada diàleg s’hi poden fer els comentaris que els
ciutadans creguin oportuns. Quan s’hi clica al damunt s’obren les pantalles.
Es podrà assistir a les sessions presencialment o bé entrar a la web i participar-hi clicant en els
diferents apartats i afegint comentaris via on-line. Quan es clica s’obra la pantalla i apareixen escrits
en negre que són els inicials i en blau que són els comentaris que han escrit els ciutadans.
El Sr. Víctor Feliu es queixa de que no s’ha convocat cap Consell de Participació i que com s’ha de
fer per poder tractar i discutir sobre aquest tema. La regidora Cruz contesta que no n’hi ha cap ni de
Participació ni d’Ocupació però que es poden fer propostes igualment, on-line. El Sr. Feliu insisteix en
què hi hauria d’haver un consell de Participació per poder dir com volem que sigui la Participació a
Manresa. La regidora Cruz contesta que ho faci constar com a proposta de millora, on-line. El Sr.
Jaume Torras proposa que hi hagi una trobada entre veïns i tècnics per discutir el tipus de
Participació que volem.
I quan són les 20,10h i no tenint més temes a tractar, la regidora Olga Sánchez, presidenta de la
Mesa, ens emplaça a la propera sessió que es preveu que serà a la tardor, dóna les gràcies a tothom
i tanca la sessió.
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