ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DEL DISTRICTE NORD DEL 12 DE MARÇ DE 2012
A Manresa, quan són les 20,10 h del dia 12 de març de 2012, es reuneix, el Consell de Districte
Nord, amb l’assistència de:
Nom i Cognonms

Representació

Miquel Davins Pey

Regidor president del Districte Nord

Jordi Serracanta Espinalt

Regidor del Districte Nord

Josep Vilaseca Santasusana

AAVV Carretera de Santpedor

Xavier Torà Aribau

AMPA Ave Maria

Jaume Torreguitart Delgado

AE La Salle

Jaume Puig Bou

Grup Escènic Nostra Llar Casal Parroquial

Carles Boix Planes

FAVM

Xavier Miguel Lopez

CiU

Maria Àngels Santolària Morros

ERC

Miguel Serrano Hermoso

CUP

Joan Comas Blanch

PP

Jordi Aleu

PxC

Claudi Codina Gusi

ciutadà

Immaculada Vazquez

ciutadana

Albert Serra Serena

ciutadà

Josep Renalias Francoli

ciutadà

Lluïsa Canals Subirana

ciutadana

Olga Ferrer Noguero

ciutadana

Lluis Morales Comella

ciutadà

Jaume Canudes Marsinyac

ciutadà

Joan Cortina Torner

Ciutadà, consell de ciutat

Delfina Corzán Melgosa

Ciutadana, consell de ciutat

Joan Calmet

Regidor de Barris de l’ajuntament de Manresa

Francesc De Puig

Gerent de l’ajuntament de Manresa

Montserrat Gibert

Tècnica de participació de l’ajuntament de Manresa

Francesc Mestres

Secretari del Consell, Tècnic de l’ajuntament de Manresa

Excusen la seva assistència : Josep Antoni Martín Bover (UBIC-Manresa comercial), Ruth Gerrero Rodríguez (PSC), i
Fermí Porta Roca.

El president del consell, el Sr. Miquel Davins, dona la benvinguda als assistents, presenta els
regidors de l’ajuntament, el Sr Jordi Serracanta i Sr. Joan Calmet, i al gerent municipal Sr.
Francesc de Puig, al secretari del consell Sr. Francesc Mestres i la tècnica de participació
ciutadana Sra, Montserrat Gibert. Recorda els punts de l’ordre del dia i invita als assistents a
presentar-se públicament.
Fetes les presentacions individuals es procedeix a seguir l’ordre del dia fixat:
1. Constitució del Consell del Districte Nord.
Constitució de la Mesa. El president sol·licita un voluntari per la constitució de la Mesa
que presidirà les sessions del Consell. Es presenta el Sr Xavier Miguel Lopez.
Sense cap objecció pels membres del Consell queda constituïda la Mesa, formada pel
Sr Miquel Davins Pey, el Sr Jordi Serracanta Espinalt i el Sr. Xavier Miguel Lopez.
Constitució de la Comissió de Seguiment. Un cop explicada la funció de la Comissió de
Seguiment el president sol·licita dos voluntaris per a formar-la. Es presenten la Sra. Lluïsa
Canals Subirana i el Sr. Jaume Canudes Masrsinyac

Queda constituïda la Comissió de Seguiment, formada pel Sr Jordi Serracanta, el Sr
Xavier Miguel Lopez, la Sra. Lluïsa Canal Subirana i el Sr. Jaume Canudes Marsinyac

2. Funcionament dels Consells de Districte
El Regidor de Districte, Sr Jordi Serracanta, explica el funcionament del Consell. Es
proposa i decideix per acord dels presents fer la propera reunió del Consell el dia 11 de
juny al mateix lloc i la mateixa hora. Proposa que la Comissió de Seguiment es reuneixi
al final de la reunió per decidir el seu pla de treball i dia de reunió.
Seguidament, explica que el pressupost assignat per aquest any és de 30.000 € per a cada
districte i que s’ha acordat pel govern que s’han d’invertir exclusivament en les obres
d’equipament o de millora de la via pública que decideixi el Consell.

3. Prioritats de Govern
El Regidor e Districte, Sr Jordi Serracanta, explica, amb el suport d’un Power-Point, les
prioritats de l’acció del govern municipal per aquest mandat, agrupades en quatre línies
bàsiques: Autoestima, Endreça, Capitalitat i Ambició.
S’afegeix a l’acta el guió resum de la seva explicació.

4. Torn Obert de paraules.
Prèviament al torn obert de paraules, amb la finalitat d’avançar en un primer document de
treball i d’accions, es proposa fer tres o quatre grups de treball entre els assistents per tal
de recollir propostes.
Abans de reunir-se amb grups alguns membres del Consell fan algunes preguntes.. Es
tracta si va quedar alguna acció per executar, de les acordades pel Consell en l’exercici
anterior. El regidor de Districte, Sr Jordi Serracanta respon que li consta que va quedar una
petita part per executar però que el pressupost anterior ja es va tancar i, en tot cas, caldrà
considerar si es necessari fer-les dins dels 30.000 € de l’actual.
També és pregunta pel fet que no es preu aquest any pressupost per obra social i, per part
del representant de la CUP, es qüestiona que els 30.000 € es dediquin, per davant d’altres
necessitats, a la via pública. Considera que ja és una obligació de l’Ajuntament el mantenirla en bones condicions. En referència a aquesta opinió, par d’alguns assistents, es
considera positiva la que amb la participació dels Consells es pugui contribuir a la
reordenació i millora dels barris en temes puntuals i concrets. El Sr Miguel Serano també
manifesta el dubte sobre si l’Ajuntament amb aquesta tria d’actuacions per part dels
districtes, pot estalviar despeses pressupostàries sobre coses que ja tenia previst de fer. El
Sr Jordi Serracanta, aclareix que l’import destinat al districte és exclusivament per temes de
Via Pública. Remarca que aquest fet no impedeix que és pugui debatre i sol·licitar la solució
de problemes d’altra tipus, com pot ser el dels educadors socials i que, en aquest cas, si ho
decideix el Consell, se’n farà el trasllat a la regidoria corresponent per veure si pot fer-hi
front.
Seguidament es fa un treball per grups durant un temps de 20 minuts, desprès del qual, el
portaveu de cada grup exposa els punts que han acordat. Aquests s’escriuen a la pissarra
amb el següent contingut:
1.

Arranjament del camí de l’aigua, col·locació de llums i papereres, pel Bosc de Can Font.

2.

Posar Marquesines de BUS a les parades de: Bases de Manresa - c Llibertat; c Pau Casals; Bases
de Manresa - davant de la pizzeria Nando

3.

Arranjament de voreres en general.

4.

Pavimentació del passatge que envolta el CAP de Les Bases- Creu Guixera

5.

Pavimentació del passatge Burés - continuació del c/ Msen. Serapi Ferrer i Flor de Lis

6.

Arranjament del terreny del c Sèquia a la baixada del tren, al costat de l’escola Bages; i arranjament
del talús de terra i pedres a sota les Naus Sanllehí.

7.

Millorar la senyalització i visibilitat dels vianants als passos on els cotxes aparquen molt a tocar.

8.

Posar bandes reductores de velocitat a la Carretera de Santpedor, davant de Can Font i millorar la
seguretat del pas de vianants davant de la farmàcia.

El regidor Jordi Serracanta diu que a la propera reunió portarà que poden costar diferents
elements de mobiliari urbà (marquesines, semàfors, papereres, bandes rugoses...) i les
reparacions tipus de la via pública, perquè es pugui debatre i escollir amb coneixement del
seu cost.
Finalment, amb torn obert de paraules, una assistent manifesta que existeixen dues
parades de BUS excessivament juntes i suggereix que es podria suprimir la del davant on
abans estava situada la Creu e Terme de la Plaça de la Creu, perquè hi baixa i puja molt
poca gent. La taula li contesta que demanarà a Mobilitat que ho estudiï.
Un assistent explica que el nou Mercadona obert a l’Avinguda Universitària, fa propaganda
amb l’adreça Avenida Universitaria i que hi ha cartells que posen Avinguda de la
Universitat. Que cal clarificar quina denominació té.
Alguns assistents demanen sobre la previsió de Guàrdies de Barri perquè vetllin pel
compliment de l’Ordenança de Civisme anunciada i debatuda recentment. Per part dels
regidors Sr. Jordi Serracanta i Sr. Joan Calmet s’explica que es important considerar el Pla
de Civisme. Aquest es presentarà proximanent com el marc on treballar per millorar els
comportaments cívics dels manresans i manresanes. Dins d’aquest context és on hi ha
contemplades les figures del Policia de Proximitat i de l’Agent Cívic (informadors d’ajuda en
la millora del comportament cívic).
Un assistent agraeix l’existència dels Consells de Districte com instruments de participació i
expressa la petició als polítics assistents la necessitat de treballar tots units amb l’únic
interès i objectiu de la millora i el be de la ciutat. Petició que es ben acollida per la taula, i
el Sr. Jordi Serracanta manifesta l’interès conjunt de l’equip de govern per treballar amb
aquest esperit.
Per part d’alguns assistents es demana que es tingui cura de netejar excrements d’animals,
i sobretot els orins de gossos, als passatges que es varen urbanitzar els anys anteriors
(passatge Joves passatge Sansa), sobretot en èpoques de calor i sequera. També es fan
consideracions sobre la possibilitat de denunciar al ciutadà incívic i les dificultats que hi ha
en fer-ho.
Es fan consideracions sobre el deficient estat dels paviments dels carrers a la ciutat i es
demana si hi ha un pla de reposició de ferms. El regidor Jordi Serracanta manifesta que no
pot existir en aquest moment un pla de millora integral de ferms, perquè no es disposa de
recursos per executar-lo. Es preveu la reposició dels punts més malmesos de la manera
més àgil possible segons van apareixent. Els regidors inviten a fer ús del 0.10 per tal de
que les actuacions de la brigada es puguin realitzar sense demora a partir d’una informació
immediata.
Per acabar, hi ha un assistent que demana sobre la disposició de gronxadors per nens
petits, amb seguretat, que diu que no troba a Manresa. El regidor Jordi Serracanta li explica
que si que hi ha diversos indrets amb aquest tipus de gronxadors però no a tots els o parcs
infantils de Manresa.
A les 21h28 el president del Consell dona les gràcies als assistents per la seva participació
i dona per acabada la reunió del Consell

El Secretari

El President

El regidor de districte

Francesc Mestres

Miquel Davins

Jordi Serracanta

