Acta de la sessió del Consell del Districte
Centre. 5 de juny de 2012
Lloc de celebració: Centre Cultural del Casino

Hora d’inici: 20’10 h

Data: 5 de juny de 2012

Hora d’acabament: 22’00 h

Núm: 2/12

Ordre del dia
1) Aprovació de l’acta anterior
2) Presentació del pla de civisme
3) Pressupost 2012
4) Pla de xoc de prevenció contra atropellaments
5) Torn obert de paraules

Assistents
REGIDORA DEL DISTRICTE
PRESIDENT MESA
AAVV Vic-Remei
Agrupació Astronòmica
Amics Capella de Música de la Seu
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Orfeó Manresà
Asoc. Cultural OODUA de Espanya
Agrupació Cultural del Bages
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV
Coordinadora de Jubilats
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure"
Creu Roja a Manresa

Àuria Caus Rovira
Josep Mª Sala Rovira
Leandre Lladó Font
Josep Griera
Carme Alarcón Crespo
Isidre Sala Pascual
Antoni Fernández Ayuso
Benedict Folaranmi Oyesola
Paulí Gros
Agustí Perramon Prunes
Josep Bertran Teixidor
Sussi Garcia Soldevila
Ferran Sarrió Hernández

FAVM
Associació Misteriosa Llum

Lluís Coll Puig
Antònia Ma. Gorgas Bargay

UBIC-manresacomercial
ERC
PSC
PXC
Ciutadà
Ciutadà

Joan Tomasa Garroset
Ferran Rofín Sanglas
M. Jesús Pérez Alonso
Sebastià Llort
Coloma Alcañiz Ribas
Joan cals

Ciutadà

Albert Gómez Pardo

Ciutadà

Gonçal Mazcuñan Boix
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Ciutadà
FUNCIONARI

Anna Mª Rotllan Verdaguer
Montserrat Gibert

Excusats
Agrup. Manresana de Boletaires "El Rovelló"
Ass de vidues de Manresa i Comarca

Filomena Isanta Serra
Mª Roser Guitart Ferrer

Absents
AVV Escodines
AVV Passeig i Rodalies
AEiG Cardenal Lluch
Fundació Orfeó Manresà
Geganters de Manresa
Cercle Artístic de Manresa
Fundació Cultura i teatre
ONG Vents de l'Àfrica Negra
Centre Excursionista Comarca del Bages
Església Evangèlica Baptista
AMPA Escola Pare Algué
Frak Manresa Club de Ball Esportiu
Asociación deportiva, social y cultural
Casal de Joves de la Seu
Casa Social del sord de Manresa i
Comarques declarada d'utilitat pública
Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn
Omaïr
Associació Gam lilium
MEANDRE
CIU
CUP
Ciutadà
Ciutadà

Inma Sánchez Carpena
Rosa Mª Masachs
Montserrat Selga Basomba
Lluís Piqué Sancho
Fco José Sorroche Gomera
Eduard de Pobes Cots
Josep M. Soler Brunet
Youssouph Ph Djibril SY
Pau Pintado Boixados
Josep Barceló Valls
Amalia Antunez Rodríguez
Joana Subirana Arnau
Kamal Oulad Hmidou
Xavier Vera González

Ahmed Akhazzan
Concepció Almarcha Villena
Jaume Torras Torra
Magda Marcè Siñol
Maite Martinez Garriz
Josefa Oromi Baraldés
Estanislau Nadeu Rin

Ciutadà

Carme Clusellas Melé

Ciutadà

Josep Badia Sala

Ciutadà

Carles Esclusa Espinalt

Ciutadà

Lluís Guerrero Sala

Manuel Rodríguez Asensio

Intervencions / comentaris
La regidora del districte, Sra. Àuria Caus, dóna la benvinguda als assistents.
El president de la Mesa del districte, Sr. Josep Mª Sala, inicia la sessió donant la
benvinguda als assistents i tot seguit passa a desenvolupar l’ordre del dia.
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1. Aprovació de l’acta anterior
Es dona per aprovada l’acta de la sessió plenària celebrada el 6 de març de 2012.

2. Presentació del pla de civisme
La regidora Àuria Caus, explica als assistents en què consisteix el Pla de Civisme.

El programa de Civisme consta de dos grans objectius. D’una banda exigir bons
comportaments, objectiu que ha portat a la redacció de la nova Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana i, l’altra objectiu és assolir bones actituds amb el què s’ha
desenvolupat el Pla de Civisme.
Per implementar el Pla de Civisme s’ha redactat un pla d’acció el qual és una proposta de
treball dinàmica i oberta a la participació que s’estructura en dos eixos:
1. una proposta d’acció interna
2. i, una proposta d’acció externa

Aquest pla d’acció es preveu a mig-llarg termini i, per ser eficaç, requerirà constància,
continuïtat i compromís de tothom, així com coordinació, determinació i lideratge per
impulsar-ho i, implicar el govern, les famílies, les escoles, la xarxa social i els mitjans de
comunicació.

La proposta d’acció interna consistirà en:
•

crear un model organitzatiu de l’Ajuntament per a les polítiques de civisme

•

realitzar actuacions per donar suport a la política de civisme en 4 àmbits:
o

organització i coordinació interna del govern i dels agents implicats

o

impuls de valors institucionals

o

observació per a l’acció

o

endreça de l’espai públic

La proposta d’acció externa està enfocada al foment de les actituds cíviques i a la prevenció
dels comportaments incívics, i consistirà en:
•

•

per a la proximitat i la receptivitat
o

informació i atenció cívica

o

mediació en l’espai públic

o

agents o informadors cívics

per a la implicació ciutadana
o

manifest cívic
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•

•

o

voluntariat sènior / voluntariat en família

o

custòdia dels espais públics

o

sensibilització dels costos de l’incivisme dels serveis i els espais públics

per a la sensibilització i l’educació dels ciutadans en els valors del civisme
o

guia de bones pràctiques cíviques

o

promoció del civisme entre infants i adolescents

o

civisme sobre la taula

o

ciutat cívica, saludable i esportiva

o

ciutat amable i educada

per a la reacció ciutadana davant dels comportaments incívics
o

aplicació de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana

o

per una ciutat més neta

o

per una ciutat sense sorolls

o

pel civisme de barri

Tot seguit es demana als assistents si tenen algun dubte o preguntes a fer al respecte.

El Sr. Joan Tomasa proposa passar els plans de sensibilització a les escoles.
La regidora Caus comenta que el Pla és molt ampli i es proposen unes 40 accions que
poden variar (no és un document tancat). I moltes de les accions ja estan dissenyades per
que les treballin els nens.
El Sr. Ferran Sarrió demana si, quan es contacti amb la persona cívica de l’ajuntament el
ciutadà rebrà contesta.
La regidora Caus respon que el què es busca és la proximitat i es contestarà tot.

El Sr. Joan Tomasa demana si el Pla de Civisme contempla alguna acció alternativa pel
tema dels gossos.
La regidora Caus comenta que s’està valorant el tema dels pipi cans i el tema dels gossos
deslligats. S’està treballant per trobar un lloc on els gossos puguin corre deslligats.
El Sr. Josep Griera demana si, al parc de Puigterrà, està permès dur els gossos deslligats
El regidor Sala comenta que el parc no està habilitat al respecte.

El Sr. Agustí Perramon comenta que el Pla de Civisme pot estar molt bé però es pregunta
si, a l’hora de concreta’l, no caldria fer accions concretes. Accions concretes per intentar
materialitzar el programa.
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La regidora Caus comenta que es contemplen accions concretes dins del Pla. Per exemple
ara s’està treballant amb l’observatori de civisme, el voluntariat, l’ordenança,...
El Sr. Joan Cals demana que quan es parla de voluntariat dels sèniors a què es refereix.
Comenta que, aquest tema, caldria concretar-lo molt. La gent gran volta molt per la ciutat i
veu actes incívics i se’ls hauria de poder acreditar per avisar dels actes incívics. Calen
agents cívics com tenen altres ciutats.
La regidora Caus respon que aquest tema es posarà sobre la taula en el Consell de la Gent
Gran. Cada acció es treballarà amb el seu públic objectiu.
El regidor Sala comenta que s’ha d’aconseguir conscienciar de l’esperit del civisme. A
Manresa s’ha perdut però si ens hi posem tots, d’aquí un temps, és possible un canvi
d’actitud. Aplicar l’ordenança és per casos excepcionals quan ja no quedi més remei.

La Sr. Mª Jesús Pérez comenta que amb el programa de voluntariat sènior hi ha
experiències lligades a les sortides de les escoles molt interessants.
El regidor Sala comenta que s’està treballant per resoldre els temes de responsabilitat. Cal
veure quin tipus de cobertura legal poden tenir.
El Sr. Ferran Sarrió demana si els agents cívics podran multar i demanar les dades
personals.
La regidora Caus respon que multar segur que no. I que, en principi, no podran demanar
dades.
El regidor Sala aclareix que seran persones que aniran identificades com a agents cívics
municipals i nomes tindran capacitat per informar.
3. Pressupost 2012
Tot seguit es comenta als assistents les respostes tècniques obtingudes en les propostes
que va efectuar el consell:
PROPOSTES

ACTUACIÓ PROPOSADA

1. Pacificació del trànsit (per exemple amb Actualment hi ha dues bandes en aquest
bandes rugoses) a la zona de la Plaça Sant itinerari. Tècnicament el que es considera
Ignasi – Divina Pastora fins a Sant Joan de que falta per reduir velocitat és més passos
Déu

de vianants. Caldria fer projecte prèvia visita
amb els veïns per situar el problema més
concretament. El cost del metre lineal de
banda és de 53.10 €/ml.
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2.

Quan

es

va

dissenyar

el

carrer Es retirarà la jardinera de l’entrada al carrer i

Barceloneta no es van tenir en compte les es bisellarà un graó a l’accés del carrer per
persones amb mobilitat reduïda i és un fer-lo accessible, amb un cost de 300 euros.
problema sobretot per què hi ha molts La resta del carrer és de paviment únic amb
usuaris de la clínica Sant Josep amb prioritat pels vianants, per tant els vianants
aquestes característiques i al passar per poden circular per tot el vial. No es detecta
aquest carrer han de passar per la calçada. excés de velocitat en aquest vial. Es
També és un problema d’aquest carrer la proposa fer una visita amb els veïns afectats
gran velocitat amb que hi passen els cotxes

per tal que concretin si hi ha més problemes.

3. Hi ha motoristes que accedeixen a la Passada la incidència a policia local
plaça Sant Domènec pel pas de vianants de
davant del Conservatori i caldria evitar-ho

4. Al carrer Puigterrà continuen passant Passada la incidència a policia local
cotxes en direcció prohibida

5. Les escales que comuniquen el Passeig El cost de reparació de les escales és de
Pere III i el carrer Circumval·lació estan en 21.627 euros, el cost de la instal·lació de
molt mal estat

llums 8.458 euros. No es van reparar les
escales i no es va posar llum l’any 2011,
perquè el districte centre va acordar
executar la vorera del costat de la Pista
Castell, i no hi van haver diners per a fer res
més.

6. Vallar els arbres del carrer Guimerà ja Des de la Secció de Manteniment de la Via
que l’espai de terra que tenen sovint Pública, no es considera oportú encerclar
provoca caigudes

els escossells amb una tanca, es tindrà en
compte el fet de posar més terra vegetal a
l’interior dels escossells per a evitar aquest
desnivell entre la vorera i el fons de
l’escossell

7. La majoria de parcs infantils del districte El districte centre té 10 parc infantils i la
estan molt deixats. Caldria revisar-los.

darrera revisió es va fer el gener de 2012.
El districte caldria que especifiqués de quin
parc es tracta i si és que els elements estan
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trencats o són vells.
8. solucionar

l’incivisme

amb

més Passada la incidència a policia local

multes exemplars
•

es comenta que amb més presència
de la guàrdia urbana passejant pels
carrers moltes conductes incíviques
quedarien

avortades

abans

de

realitzar.-se
9. Fer complir a l’establiment del Caprabo S’està reforçant la inspecció i amb llicències
del carrer Pompeu Fabra el reciclatge de les d’activitat revisaran el compliment de la
deixalles i la descàrrega del material a la nit

càrrega i la descàrrega de nit

Pel que fa a la proposta 1:
El regidor Sala comenta que la col.locació de les bandes rugoses a la zona de la Divina
Pastora queda supeditat, de moment, a les obres.
El Sr. Agustí Perramon comenta que si no es poden fer les bandes per què hi ha les obres
el club de jubilats renuncia a aquest projecte en favor d’algun altre però que hi hagi el
compromís que es solucioni en un futur.

Pel que fa a la proposta 2:
El plenari aprova realitzar aquesta actuació.

Pel que fa a les propostes 3, 4, 5 i 6:
El plenari troba correcte l’actuació proposada

Pel que fa a la proposta 7:
El regidor Sala comenta que està en estudi la possibilitat d’enderrocar la Pista Castell i
realitzar una actuació de millora des del Passeig fins al carrer Circumval·lació, amb la
possibilitat que aquestes escales s’arreglin.
Es proposa que, si les escales no entren en aquest projecte de millora global d’aquesta
zona, que s’utilitzi el pressupost del districte per arreglar-les.
També es proposa demanar a manteniment el detall de materials del cost d’instal·lació de
llums en aquesta zona, ja que sembla que el pressupost aportat és molt car.

Pel que fa a la proposta 8:
El Sr. Joan Cals comenta que, més que els elements del parc infantil estiguin en mal estat,
el que està deixat és l’entorn del propi parc infantil. Comenta que l’AVV Vic-Remei ja es va
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queixar a l’ajuntament de l’aparcament que hi ha habilitat darrere del Xalet de Casa Caritat i
havien demanat que s’hi fes un parc infantil.
El Sr. Leandre Lladó comenta que properament, l’AVV Vic-Remei conjuntament amb
l’ajuntament, es convocarà als veïns per discutir els usos d’aquest aparcament.

Es proposa demanar el cost del vallat perimetral dels parcs del districte per evitar que els
gossos hi entrin.

Pel que fa a la proposta 9:
El Sr. Antoni Fernandez comenta que quan és moment de càrrega i descàrrega aquest
establiment fa molt soroll i envaeix la vorera, impedint el pas de la gent. Demana que s’actuï
per resoldre-ho.

4. Pla de xoc de prevenció contra atropellaments
El regidor Sala explica que des de la regidoria de Seguretat Ciutadana i dins del Pla de xoc
de Prevenció Contra Atropellaments “No et saltis el pas”, s’engega una campanya de
senyalització de diferents passos de vianants.
Aquesta senyalització consisteix en un escrit al terra on hi diu “A Manresa 1 de cada 2 ferits
en accident de trànsit anava a peu. Atenció tots som vianants”.
La proposta que es fa al districte és que decideixin 2 passos de vianants del territori que
creuen que es podrien senyalitzar amb aquesta campanya.
Com a propostes sortides del plenari es proposen:
1) el pas de vianants de davant de l’Abacus (davant la botiga de cuines)
2) el pas de vianants de la sortida de l’escola d’art a la plaça Infants
5. Torn obert de paraules
Tot seguit es passa a un torn de paraules.
El Sr Josep Griera comenta que la zona on acaba el carrer Josep Mª Planes i el carrer
Carrasco i Formiguera hi ha una plaça que se’n diu de la Font de les Oques però, tot i que hi
ha una font, enlloc diu el nom de la plaça. Per tant proposa col.locar un cartell amb el nom
de la plaça i, a la font posar-hi unes figures d’unes oques.
El regidor Sala comenta que es demanarà als serveis tècnics la viabilitat d’aquesta
proposta.
El Sr. Leandre Lladó comenta que, a la zona de la carretera de Vic (a la vorera de números
imparells) hi ha moltes rajoles de la vorera que ballen, concretament des de la Bonavista fins
al carrer Sant Joan Baptista de la Salle.
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El Sr. Joan Cals felicita a l’ajuntament ja que la sortida d’emergència dels cinemes Atlàntida
està arreglada per tal que hi passin les cadires de rodes.
La Sr Antònia Maria Gorgas comenta que, al carrer Sant Andreu des del CAP del Barri
Antic fins al carrer Sobrerroca no es pot passar per la vorera per què no hi cap el cotxet ni
una cadira de rodes.
El Sr. Paulí Gros comenta que d’aquí un any es celebra el 50è aniversari de Manresa com a
Ciutat Pubilla de la Sardana i es vol celebrar a la plaça on hi ha el monument de Manresa
com a Ciutat Pubilla però es troba en un estat deplorable.
El regidor Sala comenta que caldria canalitzar-ho a través del regidor de cultura.

El Sr. Ferran Sarrió comenta vàries reivindicacions:
a) com a Creu Roja, gestionen el Casal Ot, situat a la plaça Milcentenari i que
tenen molts problemes amb els gossos deslligats.
b) Falten papereres en aquesta zona
c) Falta espai d’oci esportiu. La plaça Europa ara no es pot utilitzar per que hi ha
terrasses de bar
d) Quan es preveu arreglar les escales que hi ha passades la passarel·la que va
cap a les Escodines?
El regidor Sala contesta que, en 1 mes, les obres es reprendran i dins
l’execució de les obres el tema de les escales ha de quedar resolt.
e) a la plaça Sant Ignasi hi ha unes escales on molts avis hi cauen. Caldria
diferenciar-los de la resta del terra.
El Sr Joan Cals comenta que, al costat de l’església Evangèlica hi ha un solar amb bassals
el que pot comportar la presència del mosquit tigre.
El Sr Lluis Coll comenta que, per part de l’ajuntament hi ha una inspecció d’aquestes zones
i Aigües de Manresa és qui ho controla
El Sr. Joan Tomassa demana si hi ha un projecte de remodelació per la Plaça Espanya i la
Plaça de Crist Rei
El regidor Sala li respon que faria falta un tècnic de territori per explicar-ho però que, de
moment, no hi ha res.
El Sr. Josep Griera demana si es trauran els barracons del costat de l’institut Lluís de
Peguera i si s’ordenarà la zona.
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El regidor Sala li respon comentant-li que sembla que encara hi ha una punt d’utilitat
d’aquests barracons.
El Sr Paulí Gros comenta que si el carril bici es col·loqués al costat dret a l’esquerra, tocant
al Passeig, seria més lògic i no faria nosa pels guals.
El regidor Sala comenta que les bicis encara passen pel mig dels Passeig i cal endreçar-ho.

El Sr. Ferran Sarrió demana si alguns carrers es dotaran de cartelleres.
El regidor Sala li respon que hi ha un acord del Ple municipal per buscar una alternativa.

El Sr. Joan Tomassa demana si el pla de mobilitat està en fase d’estudi.
El regidor Sala comenta que, al juny s’aprovarà definitivament

El Sr. Agustí Perramon demana si els diners que no es gastin enguany són acumulatius
per l’any vinent.
El regidor Sala li respon que no.

Acords presos
1. S’acorda realitzar l’actuació número 2 corresponent a diferents actuacions al carrer
Barceloneta
2. S’acorda esperar al projecte de millora de la zona de la Pista Castell. Si les escales
no entren en aquest projecte de millora global d’aquesta zona, s’utilitzarà el
pressupost del districte per arreglar-les.
3. S’acorda demanar a manteniment el detall de materials del cost d’instal·lació de
llums a la zona de les escales que van del Passeig al carrer Circumval·lació
4. S’acorda demanar el cost del tancat perimetral dels parcs del districte per evitar que
els gossos hi entrin.
5. Es proposen pintar els passos de vianants de la campanya “No et saltis el pas” de:
a. el pas de vianants de davant de l’Abacus (davant la botiga de cuines)
b. el pas de vianants de la sortida de l’escola d’art a la plaça Infants
6. S’acorda demanar als serveis tècnics la viabilitat i el cost de col·locar unes oques
ornamentals a la plaça de les Oques
7. Es comunicarà al servei de manteniment de la via pública que:
a. a la carretera de Vic, hi ha una zona on les rajoles es mouen molt
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b. falten papereres a la zona de la plaça Milcentenari
c. les escales de la plaça Sant Ignasi caldria pintar-les per diferenciar-les del
terra
8. Es comunicarà a la regidoria de cultura sobre la celebració del 50è aniversari de
Manresa com a ciutat pubilla de la sardana

S’acaba la sessió a les 22’00 hores.
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