ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE LLEVANT
Identificació de la sessió:
Núm.: 02/2015
Caràcter: ordinari
Data: 04 de maig de 2015
Hora: 19h
Lloc: Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa , Carrer Fra Jacint
Coma i Galí octogonal,13 local 46.
Assistents:
Josep Burillo (AAVV Els Comtals),Toni Erro (AAVV Cal Gravat), Marina Hosta
(AAVV Sagrada Família), Ma Pilar Sucarrats (AAVV Cots-Guix Pujada Roja) Rafael
López (AAVV Sant Pau), Josep Duocastella (AAVV Viladordis), Enric Martí (FAVM),
Joan Calmet (regidor del Districte de Llevat) i Elsa Ruiz secretària Districte de
Llevant.
Excusa l’assistència: Luis Pedro Cano (ICV)
Excusa l’assistència Ignasi Segon (ERC)
Excusa l’assistència Ma Mercè Rosich ( presidenta del Districte de Llevant)
Ordre del dia de la sessió del 04 de maig 2015
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 17 de febrer de 2015
2. Pressupost d’actuacions proposades en la sessió anterior, valoració i selecció.
Informació sobre el treball de la comissió de seguiment.
3. Torn obert de paraules
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta del Plenari de Llevant de data 17 de febrer de 2015.
2. Pressupost d’actuacions proposades en la sessió anterior, valoració i selecció.
Informació sobre el treball de la comissió de seguiment.:
El regidor Calmet explica el pressupost de les actuacions proposades :
Actuació
Pavimentació Aurèlia Capmany

Pressupost
4000,- ó 5000,- € depenen del tros que
es faci
Rebaix vorera Rosa Sensat / Guillem 1800,-€
Catà
Millora paviment Carrer St Joan
3000,- ó 4000,Instal·lació bancs barri de Cal Gravat, 1000,-ó cost 0,- si només bancs
potser bancs amb taula
Instal·lació baranes davant accessos 2000,-€
escola Itaca
Pas elevat davant IES Cal Gravat
7000,- Mirarem si hi ha una part que es
pugui assumir des d’Ensenyament. S’ha
de fer perquè l’entrada actual queda a la
banda contrària on està l’actual pas
elevat
Barana escales Tossal del Coro 3800,(petanca)

Millora enllumenat Viladordis (part 5600,posterior Casal)
Reductors de velocitat o possible 4000,- Mirarem que una part des de
rotonda carretera Pont de Vilomara mobilitat o via urbana
abans de semàfor amb Domènec i
Muntaner

3. Torn obert de paraules
El regidor Calmet explica les actuacions que s’ha a nivell de jardineria al Parc de St.
Ignasi. Aquesta petició la va fer el sr Ignasi Segon.
Acompanyarem informes tècnics de les actuacions a aquesta acta.
La sra. Marina Hosta comenta que els diners es gastin efectivament, que és cosa de
voluntat. Diu que es van posar reductors de velocitat davant l’escola Ítaca i es va
pintar però la pintura ja està aixecada. A més comenta que els carrils queden molt
estrets amb les pilones i que ja han arrancat les cintes reflectants que porten.
Demana que es pintin en comptes de portar les cinten enganxades.
El regidor Calmet explica que això ha passat perquè es va pintar quan plovia, que
l’empresa tornarà a pintar sense cap cost extra per a l’Ajuntament. També comenta
que, per evitar que els cotxes envaeixin el carril contrari, es van posar les pilones
basculants, s’ha fet per seguretat. A 2 o 3 barris més s’ha fet la mateixa intervenció i
les pilones estan intactes. Les pilones són amb cintes reflectants enganxades. Al
davant de l’escola Ítaca ja s’han arrancat. És un tema d’incivisme.
Explica que tots tenim un problema amb les conductes incíviques que es donen a la
ciutat, ja siguin per pintades, defecacions de gossos, poc respecte per mobiliari
urbà...
La sra. Marina Hosta en relació al tema del incivisme manifesta que és partidària de
multar.
El regidor Calmet comenta que hi ha voluntat de crear una unitat especial dins la
policia local destinada al control de les accions incíviques.
La sra Marina Hosta demana sobre com queda l’hipermercat Carrefour dins el
POUM.
El regidor Calmet explica primer de tot que el POUM s’ha fet una aprovació inicial i
que després d’aquesta aprovació s’inicia un període de sis mesos durant el qual es
poden presentar al·legacions. Actualment ens trobem dins d’aquest termini
d’al·legacions.
Explica també que el POUM actual preveu uns determinats metres constructius a
l’hipermercat. L’anterior Pla General preveia els mateixos metres però la diferència
és que l’anterior Pla el preveia en alçada i el nou POUM pot créixer en planta, en
territori. En superfície. Això permetria al Carrador dobla pràcticament la seva
superfície actual.
El comerç actual s’ha espantat perquè pensen que en aquesta superfície es poden
posar galeries.
Podrien establir-se on ara hi ha el pàrking i l’actual pàrking fer-se subterrani.
Des de l’Ajuntament a canvi d’incloure en el POUM aquest possible creixement
horitzontal del Carrefour, es demana a l’hipermercat una sèrie de contraprestacions
com ara fer l’Avinguda dels Països Catalans que aniria des de Part de la Riba al Fes
Més passat per darrera de la Font dels Capellans.

El regidor Calmet opina que, per tal de que vingui gent a Manresa s’han de tenir
aquest serveis, si es vol ser capital s’ha d’oferir aquests tipus d’espais.
El sr Josep Duocastella, comenta que si Manresa rebutja aquesta iniciativa, és molt
possible que s’instal·lin en un altre municipi de la comarca com ara St. Fruitós, el
perjudici pel comerç manresà serà el mateix però la ciutat no en traurà cap benefici.
El regidor Calmet afegeix en aquest sentit, que aquesta circumstància ja s’ha donat
en el passat en relació a la indústria.
El sr Josep Duocastella diu que s’han de desenvolupar ordenadament les coses.
El sr Toni Erro, valora que aquest creixement de l’hipermercat pot suposar nous
llocs de treball.
El regidor Calmet diu que per exemple els Trullols no ha impedit que hi hagi comerç
als barris per la gent que viu al Centre històric.
La sra. Marina Hosta opina que si es vol portar turisme a Manresa al 2022 ha de ser
al centre.
El regidor Calmet diu que si hi ha turisme, si ve gent a Manresa hi haurà oferta
d’hostaleria i d’allotjament. La demanda genera oferta, posa com exemple Barcelona
que abans de les olimpíades no hi havia hotels, en canvi ara el nombre d’hotels és
molt alt perquè és una ciutat molt turística.
Diu que l’Hotel 1928 de Manresa que és petit han demanat poder ampliar el nombre
d’habitacions.
I també comenta que l’hotel Pere III, no era sostenible.
La sra. Marina Hosta pregunta en relació a la policia de barri
El regidor Calmet creu que és una proposta molt interessant, però la realitat és que
el cos de policia local de Manresa és de 108 agents, aquests 108 agents fan cinc
torns ( 20 agents per torn aproximadament), entre el 20% ó 30% dels agents estan
de baixa per malaltia, n’hi ha que són administratius i també s¡ha de tenir en compte
que l’estat físic de molts agents no és l’òptim, la mitja d’edat és de 54 anys.
Per tant el cert és que el servei hi hauria d’haver promoció interna.
4.Acords
_S’acorda que el proper Ple de Districte de Llevant es farà un cop passades les
eleccions municipals.

