
ACTA 
PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT 
 
Identificació de la sessió : 
Núm.  03 / 2015 
Caràcter ordinari 
Data  30 novembre 2015 
Hora  19 h 
Lloc  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa 
  carrer Fra Jacint Coma i Galí, octogonal 13, local 46 
 
 
Assistents : 
Josep Burillo Gispets  AVV Els Comtals 
Antoni Erro Mas  AVV Cal Gravat – Bufalvent 
Marina Hosta Vila  AVV Sagrada Família 
Ma del Pilar Sucarrats Querol AVV Cots – Guix – Pujada Roja 
Rafael López Trapero  AVV Sant Pau 
Josep Duocastella Junyent AVV Viladordis 
Josep Torras Casas  Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes 
Rosa Roura Selga  Casal gent gran i Associació Gent Gran Font dels Capellans 
Jaume Jorba Segura  AMPA Escola Itaca 
Àngels Ferrer Verneda  Escola Oficial d’Idiomes de Manresa 
Felip Gonzalez Martín  PSC 
Jordi Masdeu Valverde  CUP 
Miguel Cerezo Ballesteros C’S 
Roser Caus Potroñ  secretària en funcions del Consell del Districte de Llevant 
Joan Calmet Piqué  Regidor del Consell del Districte de Llevant 
 
 
Excusa l’assistència : 
M. Mercè Rosich Vilaró  Presidenta del Consell del Districte de Llevant 
 
 
Ordre del dia : 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior, del 4 de maig de 2015. 
 
2. Estat de les actuacions executades l’any 2015. 

 
3. Ratificació dels membres del Plenari. 

 
4. Renovació dels membres de la Comissió de seguiment. 

 
5. Procés del nou pressupost participatiu 2016. 

 
6. Torn obert de paraules. 

 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior, del 4  de maig de 2015. 
 
S’aprova l’Acta de la sessió del 4 de maig de 2015, sense cap intervenció. 
 
 
2. Estat de les actuacions executades l’any 2015. 
 
El Regidor Joan Calmet fa una breu ressenya del funcionament del Consell, i tot seguit fa un repàs de 
l’estat d’execució de les actuacions corresponents a l’any 2015. 
 
 



 
 
Pavimentació tram carrer Maria Aurèlia Capmany. en execució 
Rebaix vorera carrer Rosa Sensat . IES Guillem Catà. inici execució 01-12-2015 
Millora paviment passatge Sant Joan. establir àmbit d’actuació 
Instal·lació bancs barri Cal Gravat. fet 
Instal·lació baranes davant accessos Escola Itaca. fet 
Pas elevat davant entrada IES Cal Gravat. fet 
Barana escales Tossal del Coro (zona petanca Font dels Capellans). fet 
 
Millora enllumenat part posterior Casal Viladordis. 

pendent subministrament 
material elèctric 

Reductors de velocitat a cra. Pont de Vilomara, cruïlla carrer Domènech 
i Muntaner 

 
fet 

 
Es comenten específicament les següents actuacions : 
 
Millora paviment passatge Sant Joan. 
El Regidor Calmet exposa, que una vegada analitzat l’estat del passatge, es determina que requereix 
una actuació d’urbanització global, fet que indica que els 4.000 € destinats a aquesta actuació són del 
tot insuficients. 
Es proposa a la Sra. Ma. del Pilar Sucarrats, que malgrat el seu malestar per la situació del passatge i 
del seu entorn, es faci una visita amb els tècnics municipals, per tal de destinar aquest import a una 
actuació puntual proporcional. 
El Regidor Calmet comenta que el carrer del Forn està previst dins la programació d’aquest mandat. 
I en relació a la Capella del Guix, s’ha d’aclarir, a nivell administratiu municipal intern, en quin punt es 
troba el procés d’execució. 
 
Pas elevat davant entrada IES Cal Gravat. 
El Regidor Calmet fa especial èmfasi en aquesta actuació per la millora de les condicions de 
seguretat que ha suposat per la mobilitat de l’alumnat de l’institut. 
El Sr. Josep Burillo i la Sra. Rosa Roura comenten que l’import ha estat força elevat, i que hauria 
pogut estar finançat per la Generalitat de Catalunya, com a promotor de l’institut. 
 
Millora enllumenat part posterior Casal Viladordis. 
El Regidor Calmet, i la secretària, exposen que encara no s’ha pogut executar aquesta actuació pel 
retràs en el subministrament del material elèctric necessari, fet darrerament habitual en l’execució de 
les obres en general. 
 
Reductors de velocitat a cra. Pont de Vilomara, cruïlla carrer Domènech i Muntaner. 
El Sr. Antoni Erro fa una valoració positiva de l’actuació, tot i que segueixen havent-hi vehicles que fan 
infraccions. 
 
Finalment, pel que fa a aquest punt, el Regidor Calmet comunica que dels 30.000 € previstos, en 
realitat s’invertiran 33.767,07 €, complementats des de les Regidories. 
 
 
3. Ratificació dels membres del Plenari. 
 
Els assistents fan entrega de la sol·licitud per ser membre del Consell del Districte. 
El Sr. Josep Torras Casas, en representació de l’entitat Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, 
comunica la seva voluntat de donar-se de baixa. 
 
 
4.Renovació dels membres de la Comissió de seguimen t. 
 
Tot i les dificultats de convenir un horari comú entre els voluntaris, per tal de poder assistir a les 
reunions mensuals de la Comissió de seguiment, es confirmen com a membres : 
 Antoni Erro Mas  AVV Cal Gravat – Bufalvent 
 Jaume Jorba Segura  AMPA Escola Itaca 
 Marina Hosta Vila  com a ciutadana 



 
5. Procés del nou pressupost participatiu 2016. 
 
El Regidor Calmet exposa el recorregut històric del procés, nascut d’una proposta de la formació 
política CUP, aprovada pel Ple per unanimitat. 
Comenta que aquest any es reforça la Fase 1 del seu desenvolupament, consistent en fer pedagogia 
dins dels Consells Municipals. 
Pel que fa a la Fase 2, s’incrementa la dotació econòmica fins a 200.000 €, amb la intenció de dur a 
terme quatre projectes valorats en 50.000 € cada ú. 
Les votacions es milloraran aplicant un sistema informàtic més segur. 
Les entitats que vulguin presentar propostes han d’estar registrades. Es poden presentar propostes 
fins el 31 de gener de 2016. 
El Regidor Calmet esposa el calendari del procés, que resta exposat a la web municipal. 
La Sra. Marina Hosta expressa la dificultat a l’hora de preparar el pressupost de la proposta. La 
secretària comenta que els tècnics municipals els poden assessorar, sempre sobre una base 
treballada per l’entitat. 
Es deixa una còpia del document, al local de la Federació,  en format paper. 
 
 
6. Torn obert de paraules. 
 
La Sra. Marina Hosta demana que l’actuació a les escales del Tossal del Coro es complementi amb la 
instal·lació d’enllumenat públic a càrrec del pressupost municipal. 
La Sra. Àngels Ferrer consulta la viabilitat de presentar com a proposta l’enllumenat públic del camí 
dels Tovots. 
El Regidor Calmet emplaça les noves propostes a la pròxima convocatòria, primera de l’any 2016. 
 
Com a cloenda, el Regidor ofereix, a tots els interessats, el vídeo “EL GRESOL. Acció comunitària als 
barris de Manresa”, presentat públicament el passat 20 de novembre, on es reflecteix l’activitat de les 
entitats involucrades. 
 
I sense cap més observació, s’aixeca la sessió a les 20:15 h. 
 


