Acta de la sessió del Consell del Districte Nord
11 de desembre de 2014

Lloc de celebració: FUB. Aula Diesa.

Hora d’inici: 20’00h.

Data: 11 de desembre de 2014

Hora d’acabament: 21’30h.

Núm: 4/14

Ordre del dia
- Aprovació acta anterior
- Seguiment dels projectes executats amb el pressupost 2014
- Explicació del procés de pressupost participatiu (explicat en el consell de ciutat)
- Precs i preguntes
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El Regidor de Districte, sr. Jordi Serracanta, excusa al president de la Mesa, Sr
Miquel Davins. Posteriorment dóna la benvinguda als assistents i tot seguit exposa els
punts de l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior per unanimitat dels assistents.
El regidor Serracanta passa a donar resposta a qüestions que van quedar
pendents de la sessió anterior:

a) en quant a la demanda del sr. Valentí Serra : manifesta que al c/ Sant Josep
es van pintar passos de vianants, però falten fer els rebaixos de les voreres.
Que hi ha persones que van amb cadira de rodes al barri i no poden baixar. El
regidor comenta que les obres de rebaixos s’iniciaran el gener de 2015.
La Sr. Immaculada Vazquez comenta que la zona del Poble Nou és molt bruta i
que el c/ Major sembla de propietat privada. Considera que hi ha altres coses
prioritàries abans que fer rebaixos.

b) en quant a la demanda feta pel sr. Gheorghe Marin: es queixa del solar del c/
Sèquia, que està ple d’herbes i brutícia, i que sovint s’hi fan “botellons”.
Proposa que s’acordi amb el propietari per tal de fer-hi alguna cosa, que s’hi
doni algun servei i així es solucioni el problema. El regidor comenta que el solar
és propietat de la SEREB i això en complica la gestió.
c) en quant a la demanda del sr. Carles Boix: comenta que a l’avgda. de les
Bases, davant del número 142, no s’ha suprimit la plaça d’aparcament que es
va dir en la sessió del juny que es trauria, per facilitar l’entrada a l’habitatge. El
regidor comenta que aquesta setmana quedarà instal·lat un topall de goma pels
cotxes.
d) En quant a la demanada del sr. Jaume Puig: demana mitjançant correu
electrònic, si es pot treure l’aparcament de dos cotxes que hi ha davant de
l’entrada de l’església a la Plaça Mossèn Vidal, doncs queda una acera molt
estreta i no poden passar dues persones si van amb cotxet o cadira de rodes.
El regidor li recomana que ho entri per instància. El Sr. Valentí Serra comenta
que ja l’entraran ells.

Finalment el regidor també comenta que es va demanar la col·locació de bancs a c/
Josep Arola des de l’AVV i ja s’han col·locat. I el rebaix davant la Ford (pas de
vianants) es farà al gener.
2. Seguiment dels projectes executats amb el pressupost 2014


Pavimentació passatge Burés

Amb diners de districte de 2012, 2013, 2014 : 15.000 euros anuals
Execució prevista 2015



Pacificació trànsit ctra. Santpedor

Instal·lació de 2 coixins, pintar els dos carrils de circulació i estacionament a la ctra.
Santpedor cruïlla amb c/ Zamenhoff
Execució : 16 de desembre



Millora enllumenat zona c/ Josep Arola

Instal·lació de noves lluminàries LED amb braç sobre suports existents
Execució: fet



Millora trams carril bici al c/ Font del Gat i c/ Abat Oliva

Instal·lació d’un Kit root director (sistema per a redirigir arrels arbres en profunditat)
i reposició del Paviment
Execució: fet

El Sr. Valentí Serra comenta que hi ha trossos del paviment aixecats per les arrels
dels arbres.


Reparació enfonsament c/ Font i Quer

Sanejar el terreny i pavimentar de nou
Execució prevista: finals de desembre 2014 i gener 2015


Pacificació trànsit c/ Carrasco i Formiguera

Instal·lació d’un coixí berlinès en el pas de vianants situat a l’alçada del c/ València.
( En el pas de vianants situat a l’alçada del c/ Dr. Esteve s’ha construït una
plataforma elevada)

3. Diferents informacions:
Explicació del procés de pressupost participatiu (explicat en el consell de ciutat)
Des de l’Ajuntament de Manresa es posa en funcionament una experiència de
pressupostos participatius fruit d’un acord del Ple Municipal del 19 de setembre de
2013.
El procés per elaborar uns pressupostos participatius en el termini màxim de 2 anys
es divideix en tres fases:
La primera fase, que es va dur a terme el juny del 2014, fou un procés d’informació a
la ciutadania per explicar les principals línies d’actuació dels pressupostos municipals,
així com les prioritats per al 2014.
La segona fase consisteix en realitzar una primera experiència participativa de cara
als pressupostos de l’any 2015. Aquesta experiència consisteix en destinar una partida
econòmica (100.000€) a projectes presentats per persones i entitats membres en el
marc del Consell de Ciutat. Les propostes que es desitgin presentar haurien de ser
projectes de ciutat i estar valorats entre 20.000€ i 25.000€. Es poden presentar un
màxim de 2 propostes per entitat.
El calendari del procés és el següent:
 Recollida de propostes de projectes presentats per entitats fins el divendres 9
de gener de 2015.
 Valoració per part dels serveis tècnics municipals. Setmana del 12 al 16 de
gener de 2015
 Comunicació personalitzada dels projectes seleccionats i els desestimats.
Setmana del 12 al 16 de gener de 2015
 Celebració sessió de votació: dimarts 20 de gener de 2015 a les 19h a
l’Ateneu Les Bases, obert a que puguin votar tots els ciutadans/es de Manresa.

I, l’última fase consta d’ampliar la participació de tots els ciutadans en el debat sobre
la totalitat de les partides que configuren els pressupostos municipals per tal d’elaborar
uns pressupostos plenament participatius per a l’exercici 2016.
Portal de Govern Obert
El portal de Govern Obert és un portal al web municipal on, en compliment de la llei
19/2013, de transparència, accés a la informació pública i al bon govern, l’ajuntament
de Manresa ha desenvolupat. En aquest portal es pot fer tant el seguiment del
pressupost mes a mes , com accedir a dades de caràcter obert.

Solars públics a disposició de les entitats
El regidor comenta que s’estan enllestint les bases per tal de posar a disposició de les
entitats de la ciutat solars públics per desenvolupar-hi projectes.
Els solars disponibles són:
1) un al Camí Vell de Santpedor
2) c/ Dante
3) c/ Sta Teresa
4) entre el c/ Hospital i el C/ St Salvador
Es poden presentar propostes de diferents àmbits: esportiu, medi ambient, social,
cultural,...
L’ajuntament posa l’espai i ajudar a adequar-lo però va a càrrec de l’entitat que
gestiona el projecte dinamitzar l’espai i cuidar-lo.
4. Torn obert de paraules
La Sr. Immaculada Vàzquez comenta que la LIPMES contamina
El regidor Serracanta respon que als er una empresa de productes químics se li està
molt a sobre en el control medi ambiental i, de moment, ho compleix tot.
El Sr. Jaume Puig referent a la partida econòmica destinada als pressupostos
participatius comenta que li sembla que no és el moment de gastar aquests diners en
aquets concepte i que seria millor destinar-los a manteniment.
El regidor Serracanta respon que és un acord del Ple per majoria absoluta. La gent té
voluntat de participar en el govern de la ciutat i es creu que s’hi ha de donar resposta.
El Sr. Jaume Canudes demana:
-

que el c/ Josep Arola sigui de baixada per afavorir la circulació

-

més coixins berlinesos al final de l’Avinguda dels Dolors. El regidor
Serracanta li respon que això està previst i també explica que la
setmana vinent s’inicien els treballs de construcció de la rotonda entre
la Salle i el c/ Sta Joaquima

-

que el solar on hi havia el Cots i Claret es converteixi en una zona
verda. El regidor li respon que aquest solar és privat i que per fer el que
demana l’ajuntament o bé l’hauria de comprar o bé demanar-ne la
cessió de l’ús. De totes maneres el Pla General preveu la modificació
de l’estació d’autobusos i creu que aquesta peça quedarà afectada. Ja
donarà resposta en la propera sessió.

El Sr. Valentí Serra comenta que el paviment de la rotonda que hi ha davant del
Baixador dels Catalans s’ha enfonsat i és molt perillós per les motos

S’acaba la sessió a les 21’30 hores.

