ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT

Identificació de la sessió :
Núm.
Caràcter
Data
Hora
Lloc

1 / 2021
extraordinari
29 de juny de 2021
19,30 h
Centre cívic Joan Amades

Assistents :
Mariona Homs
Núria Masgrau
Arantxa Pons
Josep Duocastella
Pilar Sucarrats
Rosa Roura
Adolf Boniquet
Maria Encarnació Garcia
Enric Martí
Pere Ramon Erro
Joan Antoni Casas
Mercè Tarragó
Laura Berna
Ester Cruz

Presidenta del Consell de Districte Llevant, regidora d’Acció i
Inclusió social
Regidora delegada de Barris
Tècnica del Programa de Participació Ciutadana
AAVV Viladordis
AAVV Cots-Guix-Pujada Roja
Associació Gent Gran Casal Font dels Capellans
AAVV Sant Pau
AAVV Sant Pau
AAVV Cal Gravat
AAVV Cal Gravat
AAVV Cal Gravat
Regidora delegada de Ciutat Saludable
Ciutadana
Secretària

S’incorpora a la sessió: Mariana Romero, PSC Manresa.
Ordre del dia:

1)
2)
3)
4)
5)

Aprovació de l’acta anterior.
Revisió de les actuacions realitzades al Districte
Pla Director de Participació.
Noves propostes d’actuacions al Districte: Plataforma 'Decidim Manresa'
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
1) Aprovació de l'acta anterior
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, celebrada de forma telemàtica el passat
10 de desembre de 2020, i que es va fer conjunta entre els quatre districtes. Sense cap
comentari s’aprova l’acta per unanimitat dels assistents.
2) Revisió de les actuacions realitzades al districte:
La Presidenta exposa l’estat de les actuacions segons el detall següent:

DISTRICTE: LLEVANT. ANY 2019
Actuació: Instal·lar més il·luminació externa al local de l' Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes situat a l'octagonal 14
Estat: Actuació executada
Secció: Enllumenat
Observacions:

DISTRICTE: LLEVANT. ANY 2019
Actuació: Arreglar l'enfonsament de la calçada entre els numeros 1 i 15 del
carrer Dr. Tarrés
Estat: Actuació executada
Secció: Via pública
Observacions:
DISTRICTE: LLEVANT. ANY 2019
Actuació: Instal·lar bancs al llarg de la via verda resultant de les obres de
millora de la carretera a Viladordis
Estat: Pendent de col·locar els dos bancs amb respatller
Secció: Via pública
Observacions: S’ha hagut de comprar una peça metàl·lica per el respatller. Ara
ja tenen tot el material. I la previsió és que aquest mes de juliol s’instal·li.

DISTRICTE: LLEVANT. ANY 2019
Actuació: Millora de la visibilitat dels passos ja existents al Districte
Estat: Actuació executada
Secció: Mobilitat
Observacions: Actuació realitzada d’acord amb l’associació de veïns de la Font
dels Capellans, que era qui ho havia demanat. Al carrer Frai Jacint coma i Galí.
Gener/Febrer 2021.
DISTRICTE: LLEVANT. ANY 2019
Actuació: Cal Gravat: adequació dels carrers per eliminació de les barreres
arquitectòniques
Estat: Actuació executada
Secció: Via pública
Observacions: Actuació al carrer Puig i Cadafalch
DISTRICTE: LLEVANT. ANY 2019
Actuació: Cots-Guix-Pujada Roja: acabar el paviment des de la porta de l'aavv
fins el carrer pavimentat
Estat: Actuació executada
Secció: Via pública
A continuació, la senyora Homs introdueix, com a novetat, el retiment de les actuacions
executades a l’àmbit territorial del consell i la seva incidència econòmica, que pel període
2019-2020-2021, és la següent:
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EXECUTAT

Import
actuacions
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8

Import
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190.392,57
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7

143.914,96

2021

5

121.149,64

TOTAL

5

121.149,64

ESPAI
VIANANTS
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2020
2021
TOTAL
GUALS
VIANANTS

CONTRACTAT
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2
CONTRACTAT
Actuacions
Import
actuacions

2019
2020
2021
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INFANTIL
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El joc infantil que està en fase de contractació és el Parc Infantil de Santa Clara.
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3) Pla Director de Participació.
La Presidenta dona la paraula a la senyora Arantxa Pons, tècnica del Programa de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, qui passa a indicar als assistents els
dos flyers que han trobat a les cadires i que tracten, un d’ells sobre la plataforma “Decidim
Manresa”, que explicarà més endavant, i un altre sobre la informació del nou canal de
Whatsapp de l’Ajuntament. Comenta breument aquest canal, i a continuació explica 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 a entitats i ciutadania que participen del Consell de Districte i
poden fer arribar les sves propostes a participació@ 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.
El senyor Erro pregunta quin és l’abast econòmic de les actuacions que poden proposar.
Respon la Presidenta que el límit pressupostari del Consell, fixat en 30.000,00 euros, no ha
de suposar impediment per presentar totes les propostes que es vulguin, atès que
l’interessant és la visualització d’allò que és important per la ciutadania, i que si no pot entrar
al districte es pot incorporar al Pressupost general de l’Ajuntament.
La Presidenta, senyora Homs, refereix a continuació les actuacions proposades en base a
les demandes que consten a l’Ajuntament, i que són les següents:

Actuació: Ampliació de la vorera del carrer Sant Cristòfol, alçada carrer
Penedès direcció Mercadona
Barri: Sagrada Família
Secció: Urbanisme
Pressupost estimat: 430m2x165€= 70.950€
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost del districte

Actuació: Millora parc infantil, habitatges Sagrada Família, malgrat les
actuacions pels districtes es continua entollant l'aigua. Tampoc ningú fa
manteniment de jardineria
Barri: Sagrada Família
Secció: Manteniment Via Pública
Pressupost estimat: 6.500€ (millora paviment connexió xarxa de clavegueram i
font de boca nova)
Observacions:
Actuació: Projecte de adequació d'espai on hi ha pista de petanca al costat del
local de l'AVV de Font. Van passar projecte, passat regidora per Esports.
Demanen espai per gent gran i infants ,dignificació de l'espai
Barri: Font dels Capellans
Secció: Urbanisme, esports, participació
Pressupost estimat: No pressupostat
Observacions: Des d’esports es va parlar amb l’AV i en principi hi instal·larem
un petit Parc Urbà de Salut i Activitat Física amb un conjunts CalistèniaWorkout, pensats per joves, i elements biosaludables més pensat per gent gran.
Van comentar que a l’hora d’instal·lar-ho havíem de deixar espai per algun
element de parc infantil (estaria bé estigués relacionat amb l’esport, tipus
rocòdrom o tirolina ...).
Actuació: Senyalització cases de pagès
Barri: Viladordis
Secció:
Pressupost estimat: 3.500€ (5 conjunts de senyalització de masies (pals de fusta
i lames)
Observacions:
Actuació: Cobertura escenari pista poliesportiva
Barri: La Balconada
Secció: Urbanisme
Pressupost estimat:
Observacions:

Actuació: Projecte de dignificació de la plaça de les 4 Barres
Barri: La Balconada
Secció: Urbanisme i participació
Pressupost estimat: 795m2x425€=337.875€
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost de districte.

Actuació: Millora parc infantil i accés a parc infantil, al costat de l'Església.
Projecte de rampes, que ja es va fer en el seu dia. Actualment esglaons
desiguals i no accessibles
Barri: Sant Pau
Secció: Urbanisme i participació
Pressupost estimat: 120.000€
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost de districte.

Actuació: Gestió i dignificació de l'espai de l'antic camp de futbol i de l'antic
equipament d'esports. Edifici Municipal
Barri: Sant Pau
Secció: Urbanisme, jardineria, neteja, manteniment, esports, participació
Pressupost estimat: Millora espai com a zona verda 25.000€
Observacions:
Actuació: Posar bancs al barri distribuïts amb racionalitat, és un barri envellit ,
sense voreres o en mal estat , sense serveis i sense possibilitat de la el veïnat
pugui descansar quan es desplaça
Barri: Les Cots-Guix Pujada Roja
Secció: Manteniment de la Via Pública, participació
Pressupost estimat: 4.000€ (10 unitats de banc neobarcino 1800)
Observacions:
Actuació: El barri no té cap zona d'esbarjo. És un barri envellit i no hi ha cap
plaça o zona on la gent puguin seure. On abans hi havia la parada de bus que es
va treure ara s'aparquen cotxes. No té cap utilitat, es podria recupera pel barri
habilitar , posar bancs i fer un projecte que millorés l'espai i la qualitat del barri
. si el terreny o part del terreny és privat es pot negociar des de l'Ajuntament
com es fa en altres projectes
Barri: Les Cots-Guix Pujada Roja
Secció: Urbanisme i participació
Pressupost estimat: 500m2x100€=50.000€
Observacions: Aquesta actuació supera el pressupost de districte.

Actuació: Cartells informatius amb la història, llocs d'interès i elements
simbòlics de cada barri
Barri: Els Comtals, Font dels Capellans, Cal Gravat, La Balconada, Sagrada
Família, Les Cots-Guix Pujada Roja, Sant Pau, Viladordis
Secció: Barris i Acció Comunitària, Cultura, Manteniment Via Pública,
Comunicació
Pressupost estimat:
Observacions:
Actuació: Fer projecte antic camp de futbol ara zona verda
Barri: Sant Pau
Secció: Urbanisme, participació
Pressupost estimat: 15.000 euros
Observacions:
Actuació: Connexió amb el barri de La Balconada
Barri: Sant Pau
Secció: Urbanisme
Pressupost estimat: 15.000 euros
Observacions:

S’informa que fins el dia 16 de juliol hi ha termini per presentar altres propostes d’actuacions.

La senyora Pilar Sucarrats vol fer constar la problemàtica que hi ha al barri Les Cots-Guix
Pujada Roja, tant pel que fa a la mancança de bancs i espais curosos com per la
desconnexió que pateix de la ciutat. També fa esment a les obres que s’estan executant al
carrer de Sant Joan – entre l’Espill i el col·legi del Pilar – i que impliquen un canvi enutjós de
recorregut dels vianants atès que no hi ha un traçat adaptat perquè puguin passar.
La senyora Rosa Roure esmenta la possibilitat que s’utilitzin minibusos per a barris amb
carrers estrets. Respon la senyora Homs que el Pla de mobilitat determinarà quins indrets no
són aptes per al pas del bus i a partir d’aquí s’estudiaran les alternatives, entre les que hi té
cabuda el minibus.

El senyor Erro adverteix que no hi ha cap proposta referida a Cal Gravat i exposa les
següents:
Adequació dels graons de la zona verda , que uneix els polígons del Carrefour i Bufalvent.
Acabar la vorera al carrer Alvar Aalto.
Solaroci: Dinamització del solar de l’Antic Institut.
Rebaix de voreres per adequar-les a persones amb mobilitat reduïda.
Es presenten les propostes per escrit que s’entreguen a la Sra. Arantxa Pons.

5) Precs i preguntes
No n’hi ha cap.
Es proposa una nova trobada del plenari del Consell de Districte Llevant el dilluns, 20 de
Setembre a les 7 de la tarda. I sense cap més observació, la Presidenta aixeca la sessió a
les 21:00 h.

