Acta sessió Consell del Districte Nord, 20 de juny de 2017
Assistents:

Sra. Mª Alba Castellana (AGRUPEM, Ass. Esclerosi múltiple del Bages)
Sr. Jaume Puig Bou (Grup escènic Nostra Llar Casa Parroquial)
Sr. Valentí Serra (AAVV Poble Nou)
Sr. Albert Serra Serena
Sr. Josep Maria Torrent

Secretària:

Sra. Montserrat Puig Jò

Regidors de districte: Sr. Jordi Serracanta Espinalt
Sra. Àngels Santolària Morros
Disculpen la no assistència el Sr. Jaume Canudes Marsinyac i el Sr. Fermí Porta Roca
Absents: Sr. Carles Boix Plans, Sr. Miguel Cerezo Ballesteros, Sra. Montserrat Cervelló,
Sr. Jordi Garcés Casas, Sr. Felip González Martín, Sra. Rosalia Jiménez, Sr. Gheorghe
Marin Berchesan, Sr. Toni Martin Bravo, Sra. Luisa Montes Romero, Sr. Salvador
Portabella Ballester, Sra. Ana Cecilia Querol Muñoz, Sr. David Raluy Salamero, Sra.
Glòria Sag Méndez, Sr. Xavier Torà Aribau, Sra. Immaculada Vázquez, Sr. Francesc
Velasco, Sr. Josep Vilaseca Santasusana.
Punt 1. Aprovació de l’acta anterior
L’acta de la sessió del 23 de març de 2017 queda aprovada. Ja havia estat enviada per
correu electrònic i revisada pels/per les assistents.

Punt 2. Pressupost de districte 2017: proposta d’actuacions a realitzar
El regidor Serracanta revisa el llistat de les actuacions proposades per executar al
Districte Nord.
Del total de les 18 propostes que sumades són 114.326,47€, se n’han de votar fins
arribar als 30.000,00 de despesa total pel Districte.
Les propostes a escollir són les següents:
‐

Millora de paviment aixecat per arrels dels arbres al C. Abat Oliva (2a fase)
o Pressupost 12.500,00€

‐

Instal∙lació cartelleres barri cilíndriques (zona Avda. Dolors – Josep Arola
o Pressupost 3.500,00€

‐

Ampliació de zona de jocs infantils Josep Arola
o Pressupost 8.500,00€

‐

Millora zona verda existent costat carrer Joana Herms (darrera escola Sèquia)
o Pressupost 7.500,00€

‐

Millora parterres zona Atalaia
o Pressupost 11.500,00€

‐

Millora tram de vorera en mal estat C. Valentí Almirall
o Pressupost 9.000,00€

‐

Millora paviment cruïlla 1r de Maig – Súria – Aragó
o Pressupost 15.200,00€

‐

Millora seguretat trànsit amb senyalització horitzontal carrers entre Bases de
Manresa i Balmes
o Pressupost 5.500,00€

‐

Instal∙lació de cartellera activitats del barri del costat del parc infantil Josep
Arola
o Pressupost 750,00€

‐

Millora del paviment C. Creu Guixera (entre Ctra. Santpedor i C. Llibertat)
o Pressupost 12.500,00€

‐

Instal∙lació de bancs per seure al barri del Poble Nou
o Pressupost 450,00€

‐

Il∙luminació d’escultura Homilies d’Organyà (projectors)
o Pressupost 2.577,85€

‐

Condicionar el terra d’accés a la carpa de l’Escorxador (tarima o terra similar)
o Pressupost 2.248,00€

‐

Ordenar places estacionament C. Pau Casals
o Pressupost 4.000,00€

‐

Pacificació del trànsit al C. de la Pau
o Pressupost 12.000,00€

‐

Ampliar la parada del bus de l’institut Pius Font i Quer
o Pressupost 1.500,00€

‐

Instal∙lar “car stop” al C. Jaume d’Arters
o Pressupost 1.500,00€

‐

Més il∙luminació al C. Enric Granados
o Pressupost 3.600,62€

PRESSUPOST TOTAL DELS PROJECTES ............................................. 114.326,47€
IMPORT MÀXIM INVERSIÓ DISTRICTE ............................................. 30.000,00€
Es manifesta que el nom correcte del C. Jaume d’Artés és C. Jaume d’Arters, i es
corregeix l’errada.
De les 18 propostes presentades es procedeix a decidir quines s’executaran al
Districte Nord, essent les següents les escollides:
‐

Millora de paviment aixecat per arrels dels arbres al C. Abat Oliva (2a fase)
o Pressupost 12.500,00€

‐

Millora parterres zona Atalaia
o Pressupost 11.500,00€

‐

Il∙luminació d’escultura Homilies d’Organyà (projectors)
o Pressupost 2.577,85€

‐

Condicionar el terra d’accés a la carpa de l’Escorxador (tarima o terra similar)
o Pressupost 2.248,00€

‐

Instal∙lar “car stop” al C. Jaume d’Arters
o Pressupost 1.500,00€

‐

Més il∙luminació al C. Enric Granados
o Pressupost 3.600,62€

IMPORT TOTAL PROPOSTES ESCOLLIDES ........................................
APORTACIÓ DISTRICTE ....................................................................
Aportació municipal compromís regidor Serracanta .......................

33.926,47€
30.000,00€
3.926,47€

Punt 3. Torn obert de paraula
El Sr. Jaume Puig exposa que un grup de veïns propers a la pista de bàsquet del
Passatge Jover, ha tramès una recollida de signatures a l’Ajuntament de Manresa
queixant‐se del soroll. A més de soroll, han caigut totxanes d’una paret i s’han trobat
fustes cremades dues vegades. Igualment manifesta que algun/s brètols han saltat cap
a la Sagristia de l’Església del Poble Nou.
Per tal d’arrebossar la paret malmesa (que és propietat privada), els veïns varen
demanar pressupost, el qual puja fins a 1.600,00€, i es proposa a l’Ajuntament si pot
aportar una part d’aquest import, tot i ser propietat privada.
La Regidora Santolària els diu que presentin una instància exposant els fets i aportant
la documentació necessària.

Es posa de manifest que els bordons de l’Avinguda Universitària s’han mogut, i el propi
paviment fa que es puguin fer malbé cotxes aparcats. Per tenir‐ho en compte.
El Sr. Torrent exposa problemes d’aparcament al C. Abat Oliva, i diu que ha fet les
pertinents consultes a l’Ajuntament, així com presentat una queixa formal. Diu que no
l’han contestat.
El Regidor Serracanta li demana el número de telèfon i es compromet a respondre.
La Sra. Mª Alba Castellana exposa que al semàfor davant de l’Institut Lacetània hi ha
una reixa d’aigua en la que una persona amb mobilitat reduïda i que va amb cadira de
rodes, va quedar‐hi enganxada. Exposa que les reixetes amb bandes verticals són més
perilloses que les reixes quadrades per persones que van amb cadira de rodes, i
proposa tenir‐ho en compte.
Es demana també en quin punt estan les obres del Passatge Borés. El Regidor
Serracanta diu que en tres setmanes a un mes es preveu que finalitzaran, explicant que
per a la seva execució hi ha hagut aportacions del districte, més aportacions municipals
més contribucions especials dels veïns.
Pel què fa també a les afectacions de places de pàrquing que s’han cedit a la Mútua en
motiu de les obres, es diu que un cop organitzat, no hi ha d’haver cap problema per
aparcar els veïns.
El Sr. Jaume Puig comenta que és decebedor que als Consells de Districte hi assisteixi
tan poca gent, tot i que des de l’Ajuntament s’envia convocatòria a cadascun/a dels
de/les membres.
La Regidora Santolària confirma que és una llàstima.
El Regidor Serracanta diu que en Consells de fa temps hi havia hagut més assistència,
tot i que tampoc massa més.
En la reunió tècnica‐política del 19 de juny de Consells de Districte ja es va parlar
d’ampliar la proposta més enllà de les AAVV, i obrir assistència a ciutadans i altres
entitats.
El Sr. Puig diu que pot ser perillós obrir massa la participació als Consells pel motiu que
no hi hagi massa gent i el temps quedi limitat.
El fet que aquest any la participació en el Pressupost Participatiu hagi estat molt més
elevada que en exercicis anteriors, sembla que hagi de ser un motiu perquè la
ciutadania s’impliqui més i se senti més propera a l’Ajuntament.
Una reflexió seria fer‐ne més difusió i, sobretot autocrítica, que assumeixen el regidor
Serracanta i la regidora Santolària, els quals es comprometen a reflexionar‐hi,

intentant fer‐ho més atractiu i que la ciutadania proposi temes de debat, com per
exemple, sobre el civisme, que siguin més específics i no tan genèrics a cada Districte.
Totes les propostes es faran arribar al Regidor de Participació, Sr. Pol Huguet.
El Sr. Puig Bou suggereix treure les fletxes de la carretera que assenyalen els carrils de
la Plaça de la Creu, i el regidor Serracanta li explica el motiu i el sentit que les fletxes
esmentades continuïn pintades, sobretot pels serveis públics (busos urbans) que
passen per la zona.
A les 21:00 hores es dóna per tancada la sessió.

