Acta de la sessió del Consell del Districte Nord
30 de juny de 2016

Lloc de celebració: FUB
Data: 30 de juny de 2016
Núm: 2/16

Hora d’inici: 20’10h.
Hora d’acabament: 21’25h.

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 paraula

Assistents

REGIDORA
PRESIDENT MESA
Col.legi d'agents comercials de Manresa
CUP
Ciutadà 9
FUNCIONARI
AAVV Poble Nou
AAVV Poble Nou
AGRUPEM
Ciutadà 4
FAVM

Absents

Angels Santolària Morros
Jordi Serracanta Espinalt
Salvador Portabella Ballester
Jordi Garcés Casas
Jaume Canudes Marsinyac
David F. Gallart
Valentí Serra Juberó
Josep Maria Prat Gras
Maria Alba Castellana Farrer
Albert Serra Serena
Carles Boix Planas

CR TEA CC
AMPA Ave Maria
A.E. La Salle
Gimnàstic
Grup essènic Nostra Llar Casal Parroquial
UBIC-manresacomercial
ICV
CIU
Ciutadà 2
Ciutadà 3
Ciutadà 6
Ciutadà 7
Ciutadà 10
Ciutadà 11
Ciutadà 12
PSC
Ciutadà 3
Ciutadà 8
AGRUPEM
Ciutadà 2

Rosalia Jimenez
Xavier Torà Aribau
Jaume Torreguitart Delgado
Antoni Massegú Calveras
Jaume Puig Bou
Montse Cervelló
Gheorghe Marin Berchesan
Xavier Torà Aribau
Claudi Codina Gusi
Immaculada Vázquez
Luisa Canal Subirana
Olga Ferrer Noguero
Joan Cortina Torner
Delfina Corzán Melgosa
Valenti Martínez Espinosa
Felip González Martín
Immaculada Vázquez
Lluís Morales Comella
Marta Olivares
Claudi Codina Gusi

Intervencions / comentaris

1. Aprovació de l’acta anterior

-

El regidor Serracanta, dóna la benvinguda als assistents i fa la presentació de la
nova Regidora del Districte Angels Santolària Morros.

-

Fa un repàs de les observacions i queixes exposades pels assistents en el darrer
consell de districte i transmet les respostes elaborades pels diferents tècnics
municipals. Tot seguit passa a desenvolupar l’ordre del dia.

-

El Sr. Valentí Serra denuncia que el pas de vianants situat al c/ Dr. Esteve amb c/
Barcelona t’has de posar a sobre per tenir visibilitat cap al c/ Barcelona i has d’estar
pendent dels vianants que passen per davant del teu vehicle i dels cotxes que pugen
pel c/ Barcelona. Proposa que potser un mirall ajudaria a ala visibilitat caps al c/
Barcelona poden parar abans del pas de vianants.

-

El Sr. Jaume Canudes exposa que els pas de vianants que hi ha a l’Avinguda dels
Bases a l’alçada del LIDL no està prou senyalitzat. Que els vehicles arriben a tota
velocitat en aquest punt.

-

El regidor Serracanta respon que es transmetran aquesta observació als tècnics
corresponents

-

El regidor Serracanta dóna pas a l’aprovació de l’acte anterior i s’aprova l’acta
anterior per unanimitat dels assistents.

2. Tria de les actuacions a executar el 2016

-

La regidora Santolària explica les actuacions proposades pel 2016 que s’ajunten al
següents quadre.

instal.lació de barana font i quer (tram de rampa que enllaça
amb sarret i arbós)

2750 euros

instal.lació de barana carrer santa teresa

3500 euros

construcció de rampa per accés al local de l'AAVV ctra
santpedor

635 euros

Construcció d’un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda 17.000 euros
Parquet
arranjar el Camí de les Aigües
millora de paviment aixecat per arrels dels arbres al carrer abat
oliba (2a fase)

17.000 euros

7755 euros
2500 euros
11.000 euros

instal.lació cartelleres barri cilíndriques (zona avgda dolorsjosep arola)

3250 euros

ampliació de zona de jocs infantils josep arola

6000 euros

instal.lació de cartellera activitats del barri costat parc infantil
josep arola

instal.lació de bancs per seure al barri del poble nou
Instal·lació bancs parades bus noves del c/ Barcelona
arreglar les voreres, accessibilitat, ferms

-

Realitzat

1150 euros cartellera a
paret 100x135
1747 euros cartellera a
terra amb pals de
suport 240x150
750 euros
650 euros

Preu per unitat
Preu per unitat

11.500 euros

El Sr. Carles Boix proposa que en comptes de posar una nova cartellera per a les
activitats del barri es traslladi la que hi ha instal·lada davant de la llar d’infants “El
Petit Príncep” ( Av. dels Dolors) a la zona del parc infantil del carrer Josep Arola.

-

La resta d’assistents es mostren favorables a la proposta.

-

El regidor Serracanta respon que es demanarà als serveis municipals que quedin
amb un representant de la AAVV per quedar en el nou lloc exacte on es vol fixar la
cartellera a la zona del parc infantil del carrer Josep Arola.

-

El senyor Valentí Serra destaca el mal estat generalitzat dels bancs de la via
pública.

-

El regidor Serracanta respon que anteriorment l’Ajuntament disposava d’un
contracte de manteniment de bancs però que per motius pressupostaris es va haver
de rescindir i que la brigada municipal no pot arribar a tot. Tant aviat com les

finances municipals ho permetin la voluntat es tornarà fer un contracte de
manteniment d’aquest mobiliari.

-

La Sra. Maria Alba Castellana denuncia que en el pas de vianants situat al c/
Jaume d’Arters, enter Lacetània i la copisteria sovint hi ha cotxes estacionats que
impedeix el pas de les cadires de rodes. Demana la possibilitat que es col·loqui algun
element per evitar l’estacionament de vehicles

-

El regidor Serracanta respon que es transmetran aquesta observació als tècnics
corresponents

-

El senyor Valentí Serra proposa que es faci un pipi-can en el solar municipal del
carrer Dante on hi havia les cargoles de Lacetània

-

El regidor Serracanta l’informe que aquest solar està pendent de sortir en el
concurs d’espais buits i que com a AAVV poden presentar el projecte.

-

La regidora Santolària proposa començar la tria de les propostes per al 2016

-

Del debat entre els assistents surten les següents propostes escollides:



Construcció d’un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda al
local de la AAVV de la ctra. Santpedor ( 17.000 euros)



Parquet al local de la AAVV de la ctra. Santpedor ( 7755 euros)



Instal·lació de barana al c/ Font i Quer, tram de rampa que enllaça amb
Serret i Arbós ( 2750 euros)



Instal·lació de barana al c/ Santa Teresa ( 3500 euros)



Instal·lació d’un banc a les parades de bus noves del c/ Barcelona ( 650
euros) . Aquesta proposta només entraria si s’aconsegueix reduir una mica el
cost de les intervencions en el local de la AAVV.

-

La Sra. Maria Alba Castellana demana que es traslladi la reserva d’estacionament
per a persones amb mobilitat reduïda ja que està situada en un punt que una de les
persones ha de baixar del cotxe per un marge. O si fos possible com a alternativa
que posin una altra reserva a la zona d’estacionament de la ctra. Santpedor. També

subratlla que no en no haver zona de càrrega i descàrrega sovint els camions han de
parar en llocs que molesten.

-

La regidora Santolària s’ha d’estudiar si els elements en qüestió dins el terme
municipal de Manresa o Sant Fruitós de Bages i/o si formen part de l’àmbit que
gestiona el Consorci del Parc de l’Agulla.

-

S’aproven les 4/5 propostes abans esmentades com a actuacions del districte pel
2016.

3. Informacions sobre el procés del Pla de Govern

-

La regidora Santolària fa l’explicació del Pla de Govern. A través de la web
municipal exposa com es poden aportar propostes dels diversos àmbits al pla.

4. Torn obert de paraula

-

El Sr. Valentí Serra proposa una sèrie de canvis en l’ordenació de l’estacionament
del c/ Sant Josep:



Treure l’estacionament comprès entre la Pl. Bages i el c/ Major.



Treure l’estacionament de vehicles davant del bar del Poble Nou ja que
es mengen la vorera.

-

El Sr. Albert Serra proposa que també es treguin un parell de places
d’estacionament que hi ha davant de l’església a la boca del c/ Major.

-

El regidor Serracanta respon que es transmetran aquesta observació als tècnics
corresponents.

-

El Sr. Valentí Serra denuncia que al c/ Carrasco Formiguera amb c/ Primer de
Maig hi ha una àrea de contenidors que perjudica la visibilitat dels vianants.

-

El Sr. Albert Serra manifesta que hi torna a haver-hi molts coloms. Demana si es
continua fent algun tipus d’actuació.

-

El Sr. Valentí Serra demana si des de l’ajuntament es té constància del nombre de
coloms que es capturen.

-

El regidor Serracanta respon que es transmetran aquestes observacions als tècnics
corresponents, en aquest cas al departament de salut.

-

El Sr. Valentí Serra mostra unes fotos dels plànols que surten al servidor Google i
on hi ha errors en la toponímia d’alguns vials per veure si es poden esmenar els
errors des l’ ajuntament. També adjunta fotografies del solar del c/ Dante on
proposa de fer el pipi-can abans esmentat

-

Es recullen les fotografies

-

El Sr. Valentí Serra proposa que en fer les obres d’urbanització del pstg. Burés
s¡aprofiti per pavimentar també alguns trams més del vial com el pstg. Sabater o
alguns espai que queden desalineats.

-

La regidora Santolària explica que alguns dels trams en qüestió són de titularitat
privada i que per tant s’hauria de consensuar amb els propietaris que aprofitant les
també es pavimentin aquest.

-

El regidor Serracanta diu que es parlarà amb els tècnics que porten l’obra per tal
que es coordinin. L’ inici de l’obra està previst a la tardor

-

La regidora Santolària dóna per finalitzat el torn de paraules.

S’acaba la sessió a les 21:25 hores.

