ACTA REUNIÓ CONSELL LLEVANT PLENARI
Dia i hora:Dilluns,24 de setembre del 2012 a les 20h
Lloc: Federació d’Associacions de Veïns de Manresa
Assistents: Ma Teresa Torrabadella (AAVV Els Comtals), Enric Martí (AAVV
Cal Gravat), Marina Hosta ( AAVV Sagrada Família), Remei Codina ( AAVV
Sagrada Família), Paquita Eloy ( AAVV Sagrada Família), Ma Teresa Sánchez (
AAVV Sant Pau), Josep Duocastella ( AAVV Viladordis), Josep Torras (
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes), Rosa Roura ( Casal de la gent gran i
ass. Gent gran de la Font dels Capellans), Lluís Roca ( AAVV La Balconada),
Ignasi Segon ( ERC),Roger Canyadell ( CUP), Mauro Mas ( director del POUM),
Núria Oliver ( arquitecte del POUM),Ma Mercè Rosich ( presidenta de la Mesa
del Districte de Llevant), Joan Calmet ( regidor del Districte de Llevant), i Elsa
Ruiz ( secretària del Districte de Llevant).
Excusa assistència per malaltia : Ma Pilar Sucarrats (AAVV Cots-Guix Pujada
Roja)
L’ordre del dia del Plenari és la següent:
_Aprovació de l’acta anterior
_Presentació del procés del POUM
_Informació sobre l’estat d’execució de les propostes d’actuació del Consell de
Llevant. Pressupost 2012.
_Torn obert de paraules
Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la sessió del dia 25 de juny del 2012, prèvia rectificació que
introdueix el Sr. Josep Duocastella, en quan a l’ubicació de l’espai, pel qual
demanava neteja de voreres i cunetes de la carretera.
Presentació del procés del POUM
El sr Mauro Mas, director del POUM i la Sra. Núria Oliver, arquitecte del
POUM, presenten el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
La redacció del POUM durarà tres anys i es preveu que es faran tallers als
barris, és a dir serà un procés participatiu.
_Què és el POUM? El POUM, és un instrument d’ordenació integral del
municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori, i que
afecta al conjunt de la població de Manresa.
Per tant el POUM ha de respondre a la pregunta de què volem per la ciutat de
Manresa a nivell físic.
Aquesta idea es planteja a tres nivells:
1._Condicions tècniques
2._Línees polítiques
3._Demandes socials
Les línees de treball bàsiques són:
1._Desenvolupament
2.- Entorn
3._Estructura de Ciutat

4._Centre històric
5,_Capitalitat
Contingut del POUM
El POUM està integrat per:
_Memòria descriptiva i justificativa. Pretén resumir les solucions del Pla
_Estudi d’avaluació de mobilitat generada
_Plànols d’informació i d’ordenació. Els plànols d’informació analitzarien l’estat
actual i els d’ordenació parlen del futur.
_Memòria social. Document que defineix les necessitats socials municipals.
_Normes urbanístiques. Son complements necessaris als plànols d’ordenació.
_Catàleg de béns a protegir
_Agenda i avaluació econòmica i financera
_Documentació ambiental
_Estudi d’inundabilitat.
Procés del POUM
El procés del POUM és llarg d’uns tres anys.
Hi ha diferent fases dins del procés:
1._ Acord de formulació: L’Ajuntament acorda que es fa el Pla i aprova el
procés de participació.
2._Acord d’aprovació del programa de participació ciutadana. Sessions
participatives. Aquestes sessions han de permetre establir les bases per la
redacció de la primera versió del pla, a fi i efecte de que la participació de la
ciutadania ,permeti una visió de la ciutat àmplia i plural.
3._Acord d’aprovació de l’avanç de pla.
4._Recollir els suggeriments
5._Acord d’aprovació inicial: Informació pública 45 dies en el quals es poden
presentar al·legacions. Es dóna audiència las ajuntament veïns.
6._Resolució d’al·legacions. Acord d’aprovació provisional. L’aprovació la fa
l’Ajuntament i també l’ha d’aprovar la Comissió d’Urbanisme que depèn de la
Generalitat.
7._Submissió de l’expedient a la CTV
Torn obert de preguntes dels assistent sobre el procés del POUM
El Sr. Ignasi Perramon demana per Fàbrica Nova, De quina forma
s’incorporarà en el projecte del POUM, actualment és un projecte parat?
El Sr. Mauro Mas diu que els projectes que actualment estan parats s’ha de
mirar per què, i veure si estan mals plantejats, o és falta de finançament.
La Sra. Teresa Torrabadella, planteja si fins que no hi hagi POUM no s’actuarà
sobre qüestions urbanístiques, com ara la problemàtica del carrer del Sol?
El Sr. Mauro Mas respon que si el problema és de manteniment dels carrers o
que aquest estan malmesos s’hauran d’arreglar abans,.
El regidor Calmet planteja com es tractaran nuclis urbans singulars com ara el
cas de Viladordis. El Sr. Mauro Mas respon que en aquest casos s’anirà a
veure directament a l’Associació per donar un tractament adequat a les
diferents realitats del territori.
El Sr. Enric Martí, demana si des del POUM, es tractarà o es plantejarà alguna
solució per la qüestió de la problemàtica de la variant. El Sr. Mauro respon que
sí, que des de el Pla es faran propostes que intentaran solucionar aquest tema.

En el mateix sentit es plantegen diferent vies conflictives com ara la carretera
del Pont de Vilomara, la rotonda de la Salle, el polígon dels Trullols. El Sr.
Mauro Mas informa que totes aquestes qüestions que preocupen es podran
debatre a les sessions participatives és per això que és important la
participació.
El regidor Calmet destaca que la participació en el procés del POUM és una
oportunitat única ja que farà el dibuix de la ciutat que tindrem l’any 2025.
Moltes de les coses que es plantejaran en el POUM es faran realitat.
El Sr. Roger Canyadell, demana si hi ha uns objectius?
El Sr. Mauro Mas contesta que el que defineix el POUM són uns horitzons de
creixement o decreixement de la població de la ciutat.
Horitzó alt ( la ciutat creixi més de 7000 habitants) horitzó mig o baix.
En base a aquest horitzons es plantegen preguntes
Si la ciutat creix hi ha prou sòl? Si creix, cap on creixerà?, Si creix poc es pot
absorbir? ...en definitiva que la ciutat estigui preparada per qualsevol situació
tant si és de creixement o de decreixement de la població.
El Sr. Mauro Mas informa que en els tallers es portarà un esquema de
circulació perquè Manresa en aquest sentit és una ciutat complicada, i hi ha
punts claus que no estan resolts.
El Sr. Ignasi Perramon, demana que si hi ha un canvi de govern, implica que hi
hagi un canvi de POUM?
El Sr. Mauro Mas respon que un eventual canvi de govern pot comportar
alguna modificació però l’estructura general del pla es difícil de modificar.
El Sr. Lluis Roca, demana si es pot comparar amb l’antic pla. El Sr. Mauro Mas
respon que sí, que aquesta informació es troba en el plànols d’informació i que
això permet fer una comparativa , aquesta informació es pot consultar a la web
de l’Ajuntament.
El Sr. Mauro Mas comenta finalment que es bon moment per revisar els
plànols perquè no hi ha pressió per construir, és un molt bon moment per
planificar.
També informa que durant el mes de novembre seran convocats en diferents
sessions participatives.

Informació sobre l’estat d’execució de les propostes d’actuació del
Consell de Llevant. Pressupost 2012.
El regidor Calmet informa sobre l’estat d’execució
Consell del Districte de Llevant:

de les actuacions del

_Instal·lació d’un semàfor a la cruïlla de la carretera del Pont de Vilomara amb
Francesc Macià i Arquitecte Montagut, al barri de la Sagrada Família. Està fet i
el pressupost ha estat de 15.316,51 euros

_Instal·lació d’una banda rugosa a l’entrada del barri dels Comtals. Es farà
entre octubre i novembre i el seu cost serà de 540 euros
_Instal·lació de llum al pati de la Salut al barri de Viladordis, està fet i el seu
pressupost ha estat de 3.149,59 euros.
_Millora de la mobilitat al carrer Terrassa i el seu entorn, es farà entre octubre i
novembre i el seu pressupost 2.667,12 ( semaforització) i 500 euros de pintura.
_Millora de la vorera del carrer Rosa Sensat, es farà entre octubre i novembre i
el seu pressupost és de 7.826,78 euros.
Torn obert de paraules
El Sr. Lluis Roca planteja la problemàtica a l’entorn de l’entrada de l’Hospital
General de Sant Joan de Déu, comenta que hi ha atropellaments, que el
pàrking d’Altahia està buit i que per contra el barri té un problema
d’aparcament greu, i que la degradació de tot l’entorn és per culpa de les
obres. L’Enric Martí en relació amb aquest mateix tema apunta que si la
degradació de l’entorn és pel culpa de l’empresa que fa les obres són aquest
els qui han de pagar les reparacions.
El regidor Calmet indica que això es farà un cop es recepcionin les obres.
El regidor Calmet també contesta que tota la problemàtica d’aquest espai
mereix que es faci un estudi de mobilitat.
La Sra. Marina Hosta demana que en el seu dia s’havia parlat de fer el pàrking
més barat per als veïns i veïnes del barri, si això encara és vigent. El regidor
Calmet informa que aquesta proposta es va presentar a l’empresa propietària
del pàrking i aquesta va desestimar la idea.
En relació amb la instal·lació del semàfor a la cruïlla del Pont de Vilomara, la
Sra. Rosa Roure es queixa de la poca visibilitat per als conductors.
La Sra. Marina Hosta opina que la instal·lació del semàfor és beneficiosa per al
veïnat i diu que la gent en general n’està contenta que s’ha guanyat en
seguretat.
El regidor Calmet respon que el semàfor està pensat per als vianants, però que
es pren nora de la queixa de la Sra. Roure i es valorar reforçar senyalització.
Pel que fa al llum del pati de la Salut, el Sr. Enric Martí diu que la tapa del llum
està oberta. Regidor Calmet contesta que ho mirarem
I, en quan a la millora de la mobilitat del carrer Terrassa, el regidor Calmet
informa que la intenció és primer asfaltar, després repintar i fer gir a l’esquerra.
Es farà però, una prova pilot durant un temps per valorar com va.
El Sr. Ignasi Perramon, intervé en el Plenari comentant que es vetlli perquè el
canvi d’usos del Centre Cívic Joan Amades, no suposi una pèrdua d’espai
escènic pel districte de Llevant.
El regidor Calmet contesta que no es perd espai escènic que el Joan Amades
continua complint aquesta funció que simplement s’ha de demanar, la reserva
d’espai.
La regidora Rosich afegeix que des de serveis socials s’ocuparà l’edifici però
que això no impedeix que es continuïn fent activitats escèniques que és

compatible.. Comenta que l’EBASP passa a la planta d’abaix, el Punt de
Trobada s’ubicarà on ara es troba l’EBASP i que actualment també es fan
cursos del CIO.
El regidor Calmet comenta que altra opció es utilitzar el Casal de les
Escodines.
La Sra. Marina Hosta, diu que l’espai per canviar-se alhora de fer teatre queda
una mica petit. La regidora Mercè Rosich contesta que no hi ha d’haver
inconvenient per fer-se servir l’Aula de Formació per canviar-se.
L’Enric Martí demana sobre la proposta que va fer al darrer Plenari que el
autobús interurbà pari a la mateixa parada que el urbà, i que dins de Cal
Gravat enlloc de passar per Alvar AAlto passi pel Carrer Puig i Cadafalch.
El regidor Calmet li contesta que aquesta proposta ja s’ha passat al
departament de mobilitat i que demanarem a la tècnica de mobilitat la Sra.
Queralt Torres com està el tema.
El Sr. Ignasi Perramon, vol agrair al govern el suport donat en relació al tema
de la independència de Catalunya.
D’altra banda vol reprovar el tractament policial del final del correfoc, no hi està
d’acord amb l’actuació ni de policia local, ni de mossos d’esquadra.
El regidor Calmet li contesta que si hi hagués hagut a la plaça al final del
correfoc, un responsable polític o responsable tècnic, probablement la situació
hauria estat diferent, és per això que de cara a properes celebracions del
correfoc s’intentarà preveure accions, a fi i efecte de que no es torni a repetir la
situació del correfoc 2012.
El Sr. Roger Canyadell intervé per dir que el parc de la Balconada està molt
deixat que hi manca llum i això facilita actes vandàlics, que s’hauria de
dignificar l’entorn, posant papereres, expedidors de bosses per les deposicions
dels gossos.
La Sra. Rosa Roure, demana si hi ha policia de districte. La regidora Rosich
comenta que sí, que hi ha policia de districte però que hi ha pocs efectius.
El regidor Calmet proposa que al proper Consell de Districte, o en una altra
reunió la regidora Olga Sánchez expliqui a les persones interessades la
situació de la policia de Districte.
El Sr. Roger Canyadell, intervé per proposar que per evitar què es pengin els
cartell de les entitats a les parets, l’Ajuntament habiliti cartelleres a diferents
espais.
El regidor Calmet informa que des de l’Ajuntament ja s’està treballant en
aquesta línea buscant, parets valorant cartelleres, panells.
El Sr. Roger Canyadell informa que el servei del 010, per a la recollida de
voluminosos sí que funciona.
S’acorda finalment que la propera reunió del Plenari, es realitzarà el dia
10 de desembre del 2012 a les 20h a la Federació d’Associacions de Veïns

