Acta sessió Consell del Districte Nord, 13 de juny de 2018

Data: dimecres 13 de juny de 2018
Hora: 19:00 h
Lloc: FUB

Assistents:

Sra. Alba Baltiérrez (ERC)
Sr. Jaume Boix Planas (AAVV Ctra. de Santpedor)
Sra. Sílvia Cano Nieto
Sr. Jaume Canudas Marsinyac
Sra. Mª Alba Castellana (AGRUPEM, Ass. Esclerosi Múltiple del Bages)
Sra. Acompanyant ANTONI VALENTÍ (AAVV Poble Nou)
Sra. Catalina Galí (AAVV Ctra. de Santpedor)
Sr. Francesc Gamisans
Sr. Felip González Martín (PSC)
Sra. Montserrat Manresa Boixet (ACTIVAMENT)
Sr. Gheorghe Marin Berchesan (ICV)
Sr. Toni Martin Bravo (Club Triatló Ateneu Les Bases)
Sr. Salvador Portabella Ballester (Col·legi d’Agents Comercials de
Manresa)
Sr. Josep Maria Prat
Sr. Jaume Puig Bou (Grup Escènic Nostra Llar Casal Parroquial)
Sr. Albert Serra Serena
Sra. Dolors Solà (AAVV Ctra. de Santpedor)
Sr. Antoni Valentí (AAVV Poble Nou)

Secretària:

Sra. Montserrat Puig Jò

President de Districte: Sr. Jordi Serracanta Espinalt
Regidora de Districte: Sra. Àngels Santolària Morros
Excusen l’assistència: Sr. Fermí Porta Roca
Sra. Immaculada Vázquez
Sr. Josep Vilaseca Santasusana
Absents: Sr. Miguel Ballesteros Cerezos, Sra. Montse Cervelló, Sr. Jordi Garcés Casas,
Sra. Rosalia Jiménez, Sra. Luisa Montes Romero, Sr. Antoni Nacenta, Sra. Ana Cecilia
Querol, Sr. David Raluy Salamero, Sra. Glòria Sag Méndez, Sr. Valentí Serra, Sr. Josep
Maria Torrent.

Punt 1. Aprovació de l’acta anterior
L’acta de la sessió del 12 de març de 2018 queda aprovada. Ja havia estat enviada per
correu electrònic i revisada pels/per les assistents.

Punt 2. Pressupost de districte 2018: seguiment de les actuacions a executar
El Regidor Serracanta, president del Consell del Districte Nord, pren la paraula,
repassant les actuacions proposades per executar al Districte Nord en la sessió
anterior, i que avui s’hauran de votar. Les més votades i fins a la quantia de 30.000,00€
en total, seran les que es duran a terme.
L’actuació “Millora de l’espai interior del Passatge Jover”, s’ha afegit respecte a les
proposades a la Sessió anterior, per tant, hi ha una nova actuació a valorar abans de
votar.
Les actuacions proposades per ser executades al Districte Nord exercici 2018 són les
següents. Es projecta el power point amb la informació de cadascuna, mentre el
president del Consell, regidor Serracanta explica les propostes:
-

Construcció de rebaixos per a vianants Ctra. de Santpedor (davant Hotel 1948).
Cost proposta 4.200,00€

-

Ampliació d’elements de jocs infantils al parc Josep Arola.
Cost proposta 4.500,00€

-

Millora de l’accessibilitat a la cruïlla del C. València amb C. Sarret i Arbós.
Cost proposta 9.500,00€

-

Millora del paviment a la cruïlla del C. Sarret i Arbós i C. Font i Quer
Cost proposta 5.500,00€

-

Instal·lació d’una barana a les escales del C. Font del Gat – C. Cerdanya (sota
Escola Bages)
Cost proposta 1.200,00€

-

Millora de la jardineria al parc del C. Font del Gat (jardineres perimetrals)
Cost proposta 25.000,00€

-

Millora dels parterres a la zona de l’atalaia (2a fase)
Cost proposta 9.500,00€

-

Millora dels parterres de la Plaça Sant Ramon
Cost proposta 2.500,00€

-

Millora mobilitat i seguretat viària als voltants de l’IES Pius Font i Quer i C. Pau
Casals:
o Ampliació parada bus institut
o Motos abans de pas de vianants
o Senyalització horitzontal estacionaments en bateria inversa
o Motos abans de passos de vianants C. Pau Casals
o Millora seguretat itinerari des de la parada de bus
Cost proposta: 6.000,00€

-

Instal·lar bancs a les noves parades de bus urbà del C. Barcelona.
PROJECTE EXECUTAT.

-

Instal·lar circuit de gimnàstica activa per a gent gran a Can Font
Cost proposta 15.000,00€

-

Instal·lar un circuit de work out a la zona de Can Font (gimnàstica a l’aire lliure)
Cost proposta: 8.000,00€

-

Col·laborar en la millora del jardí (espai exterior) de l’AAVV de la Ctra. de
Santpedor)
Cost proposta: 1.500,00€

-

Millora del paviment a l’illa central del C. Abat OLIBA – C. Font del Gat
Cost proposta: 8.500,00€

-

Arranjar la calçada zona Avinguda de les Bases – Plaça Bages
Cost proposta: 7.500,00€

-

Millora dels escossells de l’Avinguda Universitària
Cost proposta: 80.000,00€

-

Rebaixar voreres de la zona del Centre Hospitalari
Cost proposta: 4.200,00€

-

Millora de l’espai exterior del Passatge Jover
o Arranjament del paviment amb una estesa de sauló
o Neteja i retirada del mobiliari urbà obsolet i trencat
o Plantació d’arbres
o Instal·lació d’un nou banc i dues paperers
o Reparació d’una nova font
Cost proposta: 12.668,01€

Pel què fa a la proposta de la millora de la mobilitat i seguretat viària als voltants de
l’IES Pius Font i Quer i C. Pau Casals, les representants de l’AAVV de la Ctra. de
Santpedor expliquen que varen assistir a una reunió amb personal municipal i
representants de l’IES Pius Font i Quer, atès que hi ha preocupació pel tema de la
seguretat. Va registrar-se un atropellament d’una alumna de l’IES amb resultats força
greus, per la imprudència d’un conductor en saltar-se un pas de vianants.
Hi ha diferents propostes per a la millora de la mobilitat i la seguretat, que el regidor
Serracanta detalla i que s’hi ha inclòs d’acord amb les peticions que en el seu dia va fer
l’AAVV de la Ctra. de Santpedor.
Es parla de la manca de civisme pel què fa a deixar o recollir als fills a la porta de
l’institut, tot i haver lloc per aparcar bé a la vora. El dia de la reunió amb els
representants de l’institut ja es va comentar, tot i que és un tema complicat de
resoldre tot i haver fet diferents avisos des de l’IES.

Pel què fa a la proposta de muntar un circuit de gimnàstica activa per a gent gran, es
proposa que incorporin el·líptiques tal i com es reclama des de l’AAVV, i recordar que
no és un espai on hi passegi massa gent gran.
Aquesta proposta pot generar un possible problema per soroll i mal ús de l’espai amb
veïns de la zona. Les representants de l’AAVV de la Ctra. de Santpedor diu que ja està
parlat amb la Junta d’Aigües (posar circuit, taules de ping pong), i ho han autoritzat.
Confirma que tenen una carta Sr. Alabern autoritzant-ho, sempre i quan no hi hagi
soroll que molesti als veïns.

Pel què fa a arreglar el pati de l’AAVV de la Ctra. de Santpedor. Les persones
representants expliquen que l’actuació ja l’han executat, tot i que està pendent de
pagament. La Sra. Dolors Solà explica que es varen avançar per tal que els veïns
poguessin començar a beneficiar-se de les pistes de petanca.

Pel què fa a la millora del Passatge Jover, sobretot la part de la pista de bàsquet, la Sra.
Sílvia Cano recalca que es continuen repetint els problemes de soroll pels “botellons”
que s’hi fan, així com soroll i brutícia per excrements de gossos.
Es considera molt important que es pengin cartells de “respectar el descans dels
veïns”. Si un espai està net i ben arreglat, a la vegada potser la gent ho manté més net.

Està bé el fet d’embellir l’espai, però sense oblidar que s’hauria de dignificar i donar-li
la utilitat que té. Sobretot que es valori que, es faci el que es faci, es parli amb el veïns,
la qual cosa ja es va fer. El projecte que s’ha preparat des de l’Ajuntament es va fer
d’acord amb les queixes dels veïns. La Regidora Santolària diu que, en tot cas, es
podria preveure una segona fase per un altre exercici.
Una acotació que es proposa és fer el circuit de gimnàstica per a gent gran al Passatge
Jover, però això seria a compte de treure la pista de bàsquet. Es considera que
mantenir la pista de bàsquet i que hi vagi gent jove, que a més a més, se’n cuida,
Igualment hi ha un problema amb la quantitat de coloms que s’hi acumulen i hi
afegeixen brutícia. En relació amb el tema, es demana si s’ha fet alguna campanya per
esterilitzar-los. La proposta d’eliminar-los no agrada. El regidor Serracanta diu que es
facin una queixa al 010 per l’espai que algun propietari pot tenir descuidat i on els
coloms crien, i l’Ajuntament en farà la valoració.

Resumint les propostes i havent detallat particularitat de les que s’ha volgut fer-ne
alguna acotació, es passa a votar .

Les 3 propostes que clarament s’està d’acord en executar són:
-

REBAIXAR VORERES CENTRE HOSPITALARI
4.200,00€
MILLORA ESPAI INTERIOR DEL PASSATGE JOVER
12.668.01€
MILLORA DE L’APARCAMENT I LA MOBILITAT ALS VOLTANTS DE L’IES PIUS
FONT I QUER
6.000,00€

La suma de les 3 propostes és de 22.868,01€. Pel què fa a la quarta proposta per
arribar als 30.000,00€ destinats al Districte Nord, es vota a mà alçada a escollir entre
les dues propostes següents:
-

INSTAL·LAR CIRCUIT DE GIMNÀSTICA ACTIVA PER A GENT GRAN A CAN FONT
15.000,00€. La quantia de la proposta supera el sobrant, i es farien actuacions
en una primera fase per l’import de 7.131,99€. 8 VOTS.

-

MILLORA PAVIMENT ILLA CENTRAL ABAT OLIBA – FONT DEL GAT. 8.500,00€. 7
VOTS

Els/ les que no han votat, confirmen que s’abstenen.

Un cop acabat el procés de votació, el resultat de les 4 actuacions a executar amb els
30.000,00€ destinats al Districte Nord són:
-

REBAIXAR VORERES CENTRE HOSPITALARI ....................................... 4.200,00€

-

MILLORA ESPAI INTERIOR DEL PASSATGE JOVER ............................. 12.668.01€

-

MILLORA DE L’APARCAMENT I LA MOBILITAT ALS VOLTANTS DE L’IES PIUS
FONT I QUER .................................................................................... 6.000,00€

-

INSTAL·LAR CIRCUIT DE GIMNÀSTICA ACTIVA PER A GENT GRAN A CAN FONT
15.000,00€. La quantia de la proposta supera el sobrant, i es farien actuacions
en una primera fase per l’import de ................................................ 7.131,99€.

TOTAL ....................................................................................................... 30.000,00€

Els punts de l’ordre del dia queden moguts pel motiu que no hi ha temps de
desenvolupar-los tots.
Punt 3.1 Informacions vàries. Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC)
de Manresa
El regidor Serracanta inicia l’exposició presentant el Pla d’acció per a l’energia
sostenible i el clima (PAESC). Es tracta d’un document estratègic i transversal de
l’Ajuntament de Manresa. Actualment està en fase d’elaboració. El compromís és que
en breu, com a ciutat, el document sigui definitiu.
La tècnica responsable del PAESC, Montserrat Perramon passa a explicar el Pla:
El Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima és un pla d’acció per fer front al canvi
climàtic.
El Canvi climàtic és un concepte que s’utilitza per parlar de les modificacions que
pateix el clima del nostre planeta. Aquest clima ha experimentat canvis en el seu
funcionament des del seu origen. Malauradament s’estableix que el canvi climàtic que
s’està produint al planeta en aquests moments és inequívocament d’origen antròpic,
vinculat a un escalfament global com a conseqüència d’un major nivell d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle. Aquest canvi s'admet que posa en perill la composició, la
capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix

desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat a llarg
termini.
Sensibilitzat per aquest problema, l’Ajuntament de Manresa es va adherir al Pacte dels
Alcaldes per una energia sostenible (PAES) el 17 d’octubre de 2008 i al Pacte dels
Alcaldes pel Clima i l’Energia (PAESC) el 21 d’abril de 2016. Amb aquestes adhesions
s’adquireix el compromís de reduir les emissions de CO2, i en el segon a més, a incloure
accions en el pla per augmentar la resiliència davant el canvi climàtic.
El PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local.
Les principals funcions dels PAESC són:
-

Reduir en el territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle
mitjançant l’eficiència , l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia
renovables.

-

Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als
impactes del canvi climàtic.

-

Oferir un subministrament energètic segur, disponible, equitatiu i sostenible.

Els compromisos concrets adquirits amb l’adhesió al Pacte dels Alcaldes són executar
accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a
mínim el 40% a l’any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la
mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Per portar a la pràctica aquest compromís s’ha de redactar un Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC). La redacció d’aquest pla ha d’incloure:
-

Un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi.
Tant per poder identificar els punts forts i punts febles, i a partir d’aquí definir
les accions més adients a incloure en el pla; com per poder fer el seguiment de
l’efectivitat de les accions adoptades.

-

Una avaluació de riscos i vulnerabilitats climàtiques.

-

El Pla d’acció per assolir es compromisos de reducció d’emissions i d’adaptació
adquirits

I a més, cada dos anys caldrà fer el seguiment de la implementació dels plans.
Actualment ja s’han fet les fases prèvies associades a l’inventari d’emissions i a
l’avaluació de vulnerabilitats. I a partir d’aquí s’han proposat 99 accions, 59 d’elles

relacionades amb mitigació, i 40 accions relacionades amb adaptació. Amb aquestes
accions es preveu una reducció de les emissions de CO2 un 20,1% al 2020 i un 43,39%
el 2030.
Donada la importància del tema, és vital la implicació i compromís de tota la
ciutadania. En breu, es podrà fer la consulta de la documentació associada al PAESC a
la web de la Oficina del Canvi Climàtic; i a través del mail de la oficina
(occ@ajmanresa.cat) es podran fer arribar les aportacions, inquietuds i valoracions
que es considerin oportunes. A més, també es realitzarà una enquesta per facilitar
aquesta participació ciutadana.

La Sra. Montse Perramon comenta que tota la documentació es penjarà al web
municipal per tal que tothom ho pugui veure, valorar i fer aportacions. També
comenta que es farà un enquesta per recollir inquietuds i idees.
Punt 3.2. Informacions vàries. Memòria de Serveis Socials 2017

La regidora Àngels Santolària presenta la memòria de Serveis Socials de l’any 2017.
El document és un resum de les actuacions que es varen dur a terme, amb les dades
més significatives.

La regidora explica que aquest 19% de la cobertura de la població per part dels Serveis
Socials és una dada molt alta.

El volum de despesa de serveis socials per ordre de major a menor és:
1) Els RRHH; equips bàsics d’atenció social; 45%
2) Serveis d’atenció domiciliària; 23%
3) Ajuts econòmics: pagament de deutes, lloguers, subministres,... obres a
habitatges, pagar medicaments, beques menjadors... 13%
4) Serveis de centres oberts per a infants 10%
5) Serveis residencials d’estada limitada: pisos d’emergència, apartaments o
fondes per atendre a famílies que han hagut de marxar de casa seva,... 7%
6) Altres 2%

La regidora explica que s’està treballant per tenir un alberg social de 19 places
(sobretot pensat per a famílies).

En quant al percentatge de quantitat econòmica atorgada a entitats socials que
desenvolupen projectes socials, es reparteix de la següent manera:
•

35% Creu Roja

•

19% Fundació Althaia

•

15,5% Fundació Rosa Oriol

•

14% Càritas

•

10% Fundació APIP-ACAM

•

4,5% Altres

•

2% Casal Social del Sord

El perfil majoritari de l’usuari de serveis socials és una persona autòctona d’entre 30 i
54 anys.

Les principals demandes per ordre d’importància han estat:
•

58% accés a recursos

•

31% accés a prestacions econòmiques

•

7% servei atenció domiciliària

•

2% informe arrelament

•

1,4% suport i tractament social

•

0,6% informació i orientació

La regidora explica que el 2017 es van atendre 14.480 persones i les problemàtiques
tractades per odre d’importància han estat:
•

Habitatge

•

Ingressos

•

Món laboral

•

Autonomia personal

•

Relacions familiars

•

Educació

•

Relació social

El total d’ajuts el 2017 ascendí a 404.000€ repartits entre:
-

Alimentació i roba => 40.000€

-

Pobresa energètica => 87.000€

-

Habitatge => 63.000€

-

Ajuts menjador => 168.000€

-

Salut => 46.000€

Els assistents al Consell del Districte Nord, feliciten a la Regidora Santolària per la feina
duta a terme durant l’exercici, tot i que ella replica que seria millor no haver-ne de
tenir massa, ateses les circumstàncies dels/de les demandants.

Punt 3.3. Informacions vàries. Resultats pressupost participatiu 2018
El regidor Serracanta passa a fer una lectura de les dades de les votacions del
pressupost participatiu 2018.
Les dades són les següents:

•
•
•
•

Punt 3.4. Informacions vàries. Obres entorn a la Fàbrica Nova.
Es proposa deixar aquesta explicació per una propera reunió del Consell del Districte
Nord

Punt 3.5. Informacions vàries. Pla de xoc del districte (projectes obres i parcs
infantils).

Es proposa deixar aquesta explicació per una propera reunió del Consell del Districte
Nord

Punt 4. Torn obert de paraula

Es reprèn la sessió obrint el torn obert de paraula
S’insisteix en la baixa assistència habitual a les reunions de Consell de Districte Nord i
que al Consell d’avui ha estat molt superior del que és normalment, la qual cosa
s’agraeix.
El regidor Serracanta explica que s’ha fet un esforç per tornar-se a dirigir al teixit
associatiu, per tal d’apropar-s’hi i que la participació fos més alta.
També proposa que els temes que es duen a l’ordre del dia de les sessions del CD Nord
les proposa l’Ajuntament, però que no hi ha cap inconvenient si des de la banda dels
participants es proposa algun tema o monogràfic a explicar i debatre
La regidora Santolària recorda que la voluntat és donar més contingut a les sessions,
fer-les més atractives i que no només serveixin per votar les actuacions a executar al
districte amb els 30.000,00€, sinó que sigui un lloc i una oportunitat per tal que els
veïns exposin, expliquin, demanin, proposin que es parli d’algun tema en concret, i que
el tracte sigui directe amb els representants municipals.

La Sra. Sílvia Cano treu el tema de la manca de civisme a la societat, no només a
Manresa. Aquest problema genera molts dels problemes que hi ha a les ciutats:
brutícia, soroll, falta de respecte.
La regidora Santolària parla de l’Ordenança de Civisme, que ja està feta, i de la gran
quantitat de multes i sancions ja s’imposen.
Com que hi ha un problema legal per a la contractació de personal que faci tasques de
vigilància, una possibilitat que posa sobre la taula la regidora Santolària és que els

veïns de cada barri es mobilitzin, i alguns voluntaris facin tasques vigilància al barri.
Alguna associació de veïns ja hi està treballant.
El Sr. Puig explica que aquesta proposta es va fer a l’Ajuntament, com a possibilitat de
millorar el civisme, però la resposta va ser que era un tema a tractar com a ciutat i no
com a barri.
Es va quedar amb el compromís de demanar al regidor de Barris així com a la tècnica
responsable per quin motiu no és una tasca que es pugui fer des del barri.

A les 21:00 hores es dóna per finalitzada la sessió.

