Acta de la sessió del Consell de Districte Centre.
28 de juny de 2021
Lloc de celebració: Local de l’A.VV Vic‐Remei
Data: 28 de juny de 2021.

Hora d’inici: 19 hores
Hora d’acabament: 20’15 hores

Núm: 1/21

Ordre del dia
1) Aprovació de l’acta anterior.
2) Revisió de les actuacions realitzades al Districte
3) Pla Director de Participació.
4) Noves propostes d’actuacions al Districte: Plataforma 'Decidim Manresa'
5) Precs i preguntes

Persones assistents
Regidora de districte
President Mesa
AVV Vic-Remei
Ciutadà
AVV Vic-Remei
Regidora PSC
L’Olivera
Ciutadà
AVV Escodines
Carlins. Fundació Cultura i Teatre
Ciutadà
Ciutadana
Regidor Fem Manresa
Representant de Ciutadans
TAVCC
UBIC
Representant ERC
AECC
AVV
Orfeó
AVV Barri Antic
Funcionària

Montserrat Clotet i Masana
Josep Gili i Prat
Vicenç Cano
David Romero
Leandre Lladó Font
Mercè Cardona
Antònia Ma Gorgas
Josep Maria Sala Rovira
Miquel Perramon
Efren Planes
Enric Pujol
Montserrat Espelt
Jordi Trapé
Antoni Fernández Ayuso
Anna Roca Tuset
Tània Infante Martínez
Pere Porquet Prat
Rosa Maria Salvador
Carme Sáez Lahuerta
Montserrat Corrons
Anna Martínez
Arantxa Pons

Excusa la seva assistència la Sra. Carme Carrió com a representant de l’AVV
Escodines.

Pren la paraula el Sr. Josep Gili Prat com a president del Consell de Districte Centre i
dóna la benvinguda a les persones assistents. Informa a les persones assistents dels
dos fulls informatius que han repartit:
-

El nou canal de Whatsapp de l’Ajuntament de Manresa.

-

La nova Plataforma Digital de Participació Ciutadana: Decidim Manresa.

1) Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta de la sessió conjunta de Districtes que es va realitzar de forma
telemàtica el 10 de desembre de 2020.
Queda pendent aprovar l’acta de la reunió del Consell de Districte Centre del 10 de
desembre de 2019. Per la convocatòria de Setembre s’enviarà l’acta per correu
electrònic.
2) Revisió de les actuacions realitzades al Districte
El regidor Gili fa un repàs de l’estat de les actuacions passades aprovades al Consell
de Districte Centre:
DISTRICTE: CENTRE. ANY 2018
Actuació:
Espai de joc per a adolescents. Pista poliesportiva a la cara sud del convent de Santa
Clara.
Estat:
En execució

DISTRICTE: CENTRE. ANY 2019
Actuació: Arreglar el jardí de la Plaça de la Música
Estat: Actuació executada
Secció: Parcs i Jardins
Observacions: Viles florides, instal·lació arbustiva

DISTRICTE: CENTRE. ANY 2019
Actuació: Instal·lar un pi-pi can a la zona del Barri Antic
Estat: No executada
Secció: Sanitat
Observacions: Des de la regidoria de Ciutat Saludable es va fer un estudi on es posà
de manifest que actualment Manresa disposa de diverses zones reduïdes
concebudes com a pipi cans i de dues zones tancades que permeten l'esbarjo de
gossos deslligats. S'ha plantejat la necessitat de millorar les zones existents i crear-ne
de noves. Es va realitzar un Pla des de la Regidoria de Ciutat Saludable i actualment
s’està executant al carrer Dante.

DISTRICTE: CENTRE. ANY 2019
Actuació: Posar miralls a l'accés de la zona blava del c/ de la Dama
Estat: Actuació executada
Secció: Via pública

DISTRICTE: CENTRE. ANY 2019
Actuació: Calefacció al local de l'AVV Barri Antic
Estat: Actuació Executada
Secció: Edificis

A continuació el regidor Gili explica unes graelles d’algunes actuacions realitzades per
l’Ajuntament de Manresa al districte centre. Actuacions del 2019 al 2021 i
diferenciades per calçades, espai vianants, guals vianants i joc infantil.
CALÇADES
2019
2020
2021
TOTAL

ESPAI
VIANANTS
2020
2021
TOTAL

GUALS
VIANANTS
2019
2020
2021
TOTAL

JOC
INFANTIL
2020
TOTAL

PENDENT EXECUCIÓ
Actuacions Import
actuacions

7
7

162.735,95
162.735,95

PENDENT EXECUCIÓ
Actuacions Import
actuacions
6
6

EN EXECUCIÓ
Actuacions Import
actuacions

213.861,22
213.861,22

9

165.260,65

EXECUTAT
Actuacions
1

Import
actuacions
19.487,85

1

1

19.487,85

46.641,86

EN EXECUCIÓ
Actuacions
Import
actuacions

3
4
7

2

29.278,28

2

29.278,28

PENDENT EXECUCIÓ
Actuacions
Import
actuacions

4
5

Import
actuacions
83.160,11
82.100,54

EN EXECUCIÓ
Actuacions Import
actuacions
1
46.641,86

PENDENT EXECUCIÓ
Actuacions
Import
actuacions
15.512,40
22.953,69
38.466,09

EXECUTAT
Actuacions

EN EXECUCIÓ
Actuacions
Import
actuacions

EXECUTAT
Actuacions
2

Import
actuacions
22.061,79

2

22.061,79

EXECUTAT
Actuacions
1
1

Import
actuacions
22.500,00
22.500,00

TOTAL
Actuacions
4
5
7
16

TOTAL
Actuacions
2
6
8

TOTAL
Actuacions
2
5
4
11

TOTAL
Actuacions
1
1

Import
actuacions
83.160,11
82.100,54
162.735,95
327.996,60

Import
actuacions
66.129,71
213.861,22
279.990,93

Import
actuacions
22.061,79
44.790,68
22.953,69
89.806,16

Import
actuacions
22.500,00
22.500,00

Dels Jocs Infantils s’ha d’afegir els, aproximadament, 80.000 euros del Parc Infantil de
Santa Clara.
TOTALS
Calçades
Espai
vianants
Guals
vianants
Joc
infantil
TOTAL

PENDENT EXECUCIÓ
Actuacions
Import
actuacions
7
162.735,95
6
213.861,22
7

20

38.466,09

415.063,27

EN EXECUCIÓ
Actuacions
Import
actuacions

EXECUTAT
Actuacions

TOTAL
Actuacions

1

46.641,86

9
1

Import
actuacions
165.260,65
19.487,85

2

29.278,28

2

22.061,79

11

89.806,16

1

22.500,00

1

22.500,00

13

229.310,29

36

720.293,69

3

75.920,14

16
8

Import
actuacions
327.996,60
279.990,93

El regidor Gili comenta que aquest any s’ha afegit un Pla de camins. Al voltant de
Manresa hi ha uns 120 km de camins transitables.
3) Pla Director de Participació.
El regidor Gili passa la paraula a la Sra. Arantxa Pons, tècnica del Programa de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa per explicar el Pla Director de
Participació: Aquest té com a finalitats de treball la recerca de les eines necessàries
per canalitzar la participació, tenint en compte el cicle de vida, i fomentar la participació
de col·lectius que habitualment no són tant participatius.
L’inici del Pla es preveu el mes de setembre i es condueix a través d’un procés que
comença amb una diagnosi sobre la participació a Manresa, instrumentalitzada
mitjançant debats. D’aquesta diagnosi en resultaran uns objectius a llarg termini que
han de tenir com a fita millorar la participació individual i la participació en les entitats.
El segon trimestre de 2022 es preveu l’aprovació del Pla Director. Una proposta més
concreta de calendari s’exposarà a la reunió del Consell de districte del mes de
setembre.
A continuació s’enceta un petit debat entre els assistents sobre la necessitat de saber
transmetre la importància de participar per tal d’incentivar la ciutadania a fer-ho, i sobre
el fet de disposar d’eines que es visualitzin com a útils pels participants.
La conclusió és que la diagnosi ha d’ajudar a establir adequades formes de
participació que permetin incrementar la massa crítica, d’acord amb el nou model
participatiu que es demandi.

4) Noves propostes d’actuacions al Districte: Plataforma 'Decidim Manresa'.

La senyora Pons comenta als assistents que, tal com es va dir a l’última reunió, la idea
és incloure alguns canvis en els Consells de Districte per incrementar la participació de
més veïns i veïnes.

A part del debat que pugui sorgir a través del treball que es realitzarà en el marc del
Pla de Participació, també s’ha plantejat obrir el procés de propostes d’actuacions de
cada un dels Consells de districte, a través de la plataforma “Decidim Manresa”, que
és una plataforma telemàtica de participació que permet consultar els processos
participatius actius, opinar i presentar propostes i votar-les. En aquest sentit, es pretén
que les actuacions que s’originin en seu del Consell de districte es puguin incorporar a
la plataforma per ser votades per la ciutadania (totes les persones empadronades
majors de 16 anys). Pel moment, es tracta d’una prova pilot i les noves actuacions
que es proposin s’hauran de fer arribar al correu de participació.

Es poden diferenciar les fases següents:






Fase 0: Consens d’actuacions en el marc del Consell de Districte.
Fase 1: Fase oberta als membres del Consell de Districte per presentar
propostes d’actuacions a través de la Plataforma Digital de Participació
Ciutadana: Decidim Manresa.
Fase 2: Fase per analitzar la viabilitat de les propostes presentades per part
dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa
Fase 3: Votació. Procés obert a tota la ciutadania empadronada a Manresa i
major de 16 anys.
Fase 4: Presentació de resultats i creació de comissió de seguiment de les
actuacions en el marc del Consell de Districte.

La senyora Pons explica com funciona la plataforma “Decidim Manresa” i com s’ha de
fer per registrar-se.
A continuació adjuntem les diapositives que es van mostrar a la reunió per tenir
coneixement de com donar-se d’alta a la Plataforma Decidim Manresa:

Es convida a les persones assistents a donar-se d’alta a la Plataforma Decidim
Manresa.
A continuació el regidor Gili presenta una sèrie de propostes d’actuacions pel districte
que sorgeixen de les reunions mantingudes entre les associacions de Veïns i la
regidoria de barris i acció comunitària i altres propostes que són propostes directes de
l’Ajuntament.
Es demana que per la propera vegada es pugui tenir el document prèviament a la
celebració de la reunió plenària.
S’acorda que a mesura que es vagin comentant les actuacions s’acordarà quines
deixem pel procés de votació i quines les excloem:

Actuació: Treure una illeta que hi ha a la rotonda de la Bonavista, perquè hi ha pocs
cotxes que van cap el barri de Vic-Remei i aquesta illeta resta fluïdesa a la circulació i
fa de tap
Barri: Vic- Remei i Passeig i Rodalies
Secció: Urbanisme
Pressupost estimat:
Observacions: Actuació inviable
En sessió plenària s’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase propostes.

Actuació: Millorar la plaça Pedregar
Barri: Barri Antic
Secció: Urbanisme
Pressupost estimat: 420 m2x425€=178.500€
Observacions: Supera el pressupost del districte.
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Cartells informatius amb la història, llocs d'interès i elements simbòlics de
cada barri
Barri: Tots els barris del districte
Secció: Barris i Acció Comunitària, Cultura, Manteniment Via Pública, Comunicació
Pressupost estimat: 1.000 euros per barri
S’acorda mantenir aquesta actuació

Actuació: Millora barana metàl·lica pont de la Reforma (costat dret sentit Renfe)
(reparar trams en mal estat i repintat)
Barri: Barri Antic
Secció: Manteniment Via pública
Pressupost estimat: 7.500 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Reparar pilar inclinat mur perimetral Casino carrer Arquitecte Oms
Barri: Passeig i Rodalies
Secció: Manteniment Via pública
Pressupost estimat: 7.500 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Reparar graons desplaçats escales plaça de la Reforma
Barri: Barri Antic
Secció: Manteniment Via pública
Pressupost estimat: 5.500 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Treballs de buixardat de peces laterals carrer Vallfonollosa
Barri: Barri Antic
Secció: Manteniment Via Pública
Pressupost estimat: 2.500 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Renovació bancs per seure Avinguda Francesc Macià
Barri: Escodines
Secció: Manteniment Via pública
Pressupost estimat: 4.500 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Millora rebaix vianants plaça 11 de Setembre
Barri: Passeig
Secció: Manteniment Via pública
Pressupost estimat: 3.750 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Millora flonjalls del paviment passeig Pere III (entre carrer 1er de Maig i
plaça Espanya)
Barri: Passeig
Secció: Manteniment Via Pública
Pressupost estimat: 9.500 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Renovació de trams del paviment en mal estat carrer Canonge Mulet
Barri: Passeig
Secció: Manteniment Via Pública
Pressupost estimat: 9.000 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Millora tram de rigola carrer Canonge Montanyà
Barri: Passeig
Secció: Manteniment Via pública
Pressupost estimat: 3.000 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Millora tram de rigola passatge Ribera
Barri: Vic-Remei
Secció: Manteniment Via pública
Pressupost estimat: 3.000 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Renovació 5 bancs plaça Espanya
Barri: Passeig
Secció: Manteniment Via púbica
Pressupost estimat: 5.500 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

Actuació: Renovació font de boca parc de la Seu
Barri: Barri Antic
Secció: Parcs i Jardins
Pressupost estimat: 5.000 euros
S’acorda que aquesta actuació queda fora de la fase de propostes.

5) Precs i preguntes
Es demana sobre una actuació de 2019 que no queda recollida en el retorn. Queda
pendent posar la cartellera a la Plaça Ramon Estrada. Es va aprovar al desembre de
2019. Es demana quan està previst de fer. S’acorda que es mirarà i es farà retorn.
També es demana si es podria tenir més planificació en les obres a Manresa.
Actualment han bloquejat molts carrers amb les obres de carrer Bilbao i carrer Lladó.
Es demana sobre les línies grogues pintades a terra. El regidor Gili comenta que
aquestes línies es van pintar degut a la situació de pandèmia i que pogués haver més
espai entre els vianants.
S’enceta un debat sobre els cotxes aparcats a les voreres i sobre la necessitat de fer
campanyes de civisme. Es considera que és una situació preocupant i que es va a
pitjor. També es manifesta que potser faltaria que des de la Policia Local es sancionés
més les accions incíviques.
També es proposa que es podria fer un pla de seguiment de totes les actuacions de
l’espai públic. Un exemple seria poder posar un semàfor de l’estat de les actuacions.
També es proposa fer un procés participatiu en relació el plantejament de millora de
voreres i asfalt.
El regidor Gili explica que aquest procés es fa des de la FAVM ( Federació
Associacions de Veïns de Manresa). Tot està prioritzat i consensuat amb la FAVM i les
diferents Associacions de Veïns que participen d’aquestes trobades.
6) Propera convocatòria plenari del Consell de districte
Es proposa una nova trobada del plenari del Consell de Districte Centre el dijous, 16
de Setembre a les 7 de la tarda. El lloc de la trobada us el comunicarem més
endavant.

