Acta de la sessió del Consell del Districte
Centre. 6 de març de 2012
Lloc de celebració: Centre Cultural del Casino

Hora d’inici: 20’10 h

Data: 6 de març de 2012

Hora d’acabament: 22’00 h

Núm: 1/12

Ordre del dia
1. Constitució del Consell
2. Funcionament dels consells de districte
3. Prioritats de govern
4. Torn obert de paraules

Assistents
REGIDORA DEL DISTRICTE
PRESIDENT MESA
AAVV Escodines
AAVV Vic-Remei
AAVV Passeig i Rodalies
Amics Capella de Música de la Seu
Agrup. Manresana de Boletaires "El Rovelló"
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Fundació Orfeó Manresà
Orfeó Manresà
Geganters de Manresa
Asoc. Cultural OODUA de Espanya
Cercle Artístic de Manresa
Església Evangèlica Baptista
Asociación Deportiva, social y cultural
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV
Associació Gam Lilium (grup suport a la dona
maltractada)
Coordinadora de Jubilats
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure"
Creu Roja a Manresa

Àuria Caus Rovira
Josep Mª Sala Rovira
Inma Sánchez Carpena
Leandre Lladó Font
Rosa Ma. Masachs Playà
Carme Alarcón Crespo
Filomena Isanta Serra
Isidre Sala Pascual
Lluis Piqué Sancho
Antoni Fernández Ayuso
Fco José Sorroche Gomera
Benedict Folaranmi Oyesola
Eduard de Pobes Cots
Josep Barceló Valls
Kamal Oulad Hmidou
Agustí Perramon Prunes

FAVM
Associació Misteriosa Llum

Lluís Coll Puig
Antònia Ma. Gorgas Bargay

UBIC-manresacomercial

Joan Tomasa Garroset

Concepció Almarcha Villena
Josep Bertran Teixidor
Sussi Garcia Soldevila
Ferran Sarrió Hernández
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CIU
ERC
PSC
CUP
PXC
Ciutadà
Ciutadà

Magda Marcè Siñol
Ferran Rofín Sanglas
M. Jesús Pérez Alonso
Maite Martinez Gàrriz
Sebastià Llort
Coloma Alcañiz Ribas
Carme Clusellas Melé

Ciutadà

Albert Gómez Pardo

Ciutadà

Gonçal Mazcuñan Boix
Acompanyant de Benedict
Folaranmi Oyesola
Esposa de Josep Barceló
Valls
Joan Calmet
Montserrat Gibert

Ciutadà
Ciutadà
Regidor
FUNCIONARI

Excusats
Agrupació Astronòmica de Manresa
Fundació Cultura i Teatre

Josep Griera Cors
Josep M. Soler Brunet

Absents
AEiG Cardenal Lluch
Asoc. Viudes de Manresa i Comarca
ONG Vents de l'Àfrica Negra
Centre Excursionista Comarca del Bages
AMPA Escola Pare Algué
Frak Manresa Club de Ball Esportiu
Agrupació Cultural del Bages
Casal de Joves de la Seu
Casa Social del sord de Manresa i
Comarques declarada d'utilitat pública
Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn
Omaïr
MEANDRE
Ciutadà
Ciutadà

Ahmed Akhazzan
Jaume Torras Torra
Josefa Oromi Baraldés
Estanislau Nadeu Rin

Ciutadà

Joan Cals Torres

Ciutadà

Josep Badia Sala

Ciutadà

Carles Esclusa Espinalt

Ciutadà

Lluís Guerrero Sala
Anna M. Rotllan
Verdaguer

Ciutadà

Montserrat Selga Basomba
Ma. Roser Guitart Ferrer
Youssouph Ph Djibril SY
Pau Pintado Boixados
Amalia Antunez Rodríguez
Joana Subirana Arnau
Paulí Gros Esteve
Xavier Vera González
Manuel Rodríguez Asensio
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Intervencions / comentaris
La regidora del districte, Sra. Àuria Caus, dóna la benvinguda als assistents i emmarca la
finalitat del consell de districte com un òrgan de deliberació i representació on es tracten els
assumptes que afecten al territori i s’analitzen i coordinen les actuacions que s’hi
desenvolupen.
El president de la Mesa del districte, Sr. Josep Mª Sala, inicia la sessió donant la
benvinguda als assistents i tot seguit passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1. Constitució del Consell
La Sra. Àuria Caus demana al plenari un membre per formar part de la Mesa del Districte.
Exposa que ser membre de la Mesa implica presidir la sessió del Consell conjuntament amb
el regidor de districte i el president de la Mesa del Districte i formar part de la comissió de
seguiment.
El Sr. Lluís Coll representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa es
postula com a candidat.
És ratificat per assentiment de tots els assistents.

Seguidament es passa a demanar al plenari dos membres per constituir la Comissió de
Seguiment. Aquesta comissió té per finalitat fer un seguiment acurat dels temes que surtin al
districte i vetllar pels compliments dels acords. La seves reunions són mensuals.
Es postulen com a candidats:
-

com a ciutadà del districte el Sr. Agustí Perramon

-

com a entitat del districte el Sr. Antoni Fernandez, representant de l’Orfeó Manresà

Són ratificats per assentiment de tots els assistents.

Amb l’elecció del membre de la Mesa del Districte i de la comissió de Seguiment és dóna
per constituït el Consell del Districte Centre
2. Funcionament dels Consells
La regidora Àuria Caus, explica als assistents el funcionament bàsic del consell del districte:
Les reunions seran trimestrals i la funció del plenari del consell serà debatre temes d’interès
pel districte així com decidir a què es destina un pressupost de 30.000 euros. Referent al
pressupost s’aclareix que, en aquesta edició, les actuacions seran destinades a la via
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pública i que la resta d’actuacions que es proposin que no siguin d’aquest àmbit seran
remeses als departaments corresponents per que estudiïn la seva viabilitat.

S’acorda que la propera reunió del consell del districte serà el 5 de juny a les 20’00 al Centre
Cultural del Casino.
3. Prioritats de govern
La Regidora Àuria Caus explica quines són els eixos que guien les prioritats del govern:
-

-

-

-

Autoestima. Prioritzant:
o

Centre històric

o

Civisme

o

Gent gran

o

Proximitat

o

Patrimoni cultural i natural

Endreça. Prioritzant:
o

Eficiència i finances municipals

o

Mobilitat

o

Seguretat

o

Qualitat de vida

Capitalitat. Prioritzant:
o

Ciutat atractiva

o

Lideratge

o

Connectivitat (infraestructures)

Ambició. Prioritzant:
o

Nou POUM

o

Atenció social

o

Activitat econòmica

o

Universitat

4. Torn obert de paraules
Tot seguit es demana als assistents que expressin les principals demandes a fer en el
territori del districte centre.
Mobilitat
•

es demana la col·locació d’un ascensor al costat de l’edifici dels sindicats per
connectar el Passeig Perer III i el carrer Circumval·lació.

El president de la Mesa, Sr Sala, comenta que la col·locació d’aquest ascensor és un
tema molt costós econòmicament i que l’ajuntament ens aquests moments no pot
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assumir aquest compromís ja que les prioritats ara són unes altres, com ara fer front a
l’augment de demandes de famílies amb necessitats severes en temes d’alimentació.
Es demana que l’ajuntament faci de mitjancer amb alguna empresa o privat per que
pugui assumir el cost d’aquesta infraestructura.
•

Es demana la pacificació del trànsit (per exemple amb bandes rugoses) a la zona de
la Plaça Sant Ignasi – Divina Pastora fins a Sant Joan de Déu

•

Es demana posar en discussió el pla de mobilitat per tal d’acordar una reordenació
de tot Manresa.

El president de la Mesa Sr Sala comenta que del pla de mobilitat hi ha una aprovació
inicial però cal reestudiar-lo.
•

Es posa en qüestió la utilitat del carril bici.

Un membre del consell exposa que el carril bici seria útil si es fes una clara aposta pel
transport públic i la cultura del anar a peu. També subratlla que caldria multar els cotxes
que hi aparquen.
•

es comenta que quan es va dissenyar el carrer Barceloneta no es van tenir en
compte les persones amb mobilitat reduïda i és un problema sobretot per que hi ha
molts usuaris de la clínica Sant Josep amb aquesta característiques i al passar per
aquest carrer han de passar per la calçada. També és un problema d’aquest carrer la
gran velocitat amb que hi passen els cotxes.

•

hi ha motoristes que accedeixen a la plaça Sant Domènec pel pas de vianants de
davant del Conservatori i caldria evitar-ho

•

al carrer Puigterrà continuen passant cotxes en direcció prohibida

Manteniment
•

Les escales que comuniquen el Passeig Pere III i el carrer Circumval·lació estan en
molt mal estat

El president de la Mesa, Sr Sala, comenta que per aquest any no hi ha diners a
manteniment per fer front a la reparació d’aquesta escala. És una obra necessària però
enguany no es podrà afrontar.

Parcs i jardins
•

es demana que es pensi un projecte global pel Parc de Puigterrà que englobi tant els
possibles usos com la millora de l’espai en si mateix.

El president de la Mesa, Sr Sala, comenta que aquest tema sobrepassa el districte ja que
es pot considerar de ciutat, i està pendent en la llista de propostes de l'equip de govern.
•

es demana que caldria ballar els arbres del carrer Guimerà ja que l’espai de terra que
tenen sovint provoca caigudes
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•

es comenta que la majoria de parcs infantils del districte estan molt deixats. Caldria
revisar-los.

Neteja
•

es proposa fer algun tipus d’acte de sensibilització amb entitats per tenir més neta la
ciutat

•

el carrer Sant Antoni Mª Claret està ple de tifes de gos

•

es demana que als titulars de cartells propagandístics enganxats en façanes, les
netegin

Civisme
•

el fet de fumar fora dels locals ocasiona molèsties de soroll i brutícia.

La regidora Caus comenta que amb la nova Ordenança de Civisme es volen combatre
aquestes actituds.
•

es demana que en la propera sessió del consell del districte s’expliqui el dispositiu
que s’utilitzarà per resoldre el tema de Festa Major

•

es demana que en la propera sessió de consell s’expliqui el pla de civisme

•

acabar amb els excrements de gossos al carrer.

La regidora Caus comenta que tant l’ordenança com el Pla de civisme han d’ajudar a
combatre aquest comportament incívic.
•

col·locar per la ciutat papereres – cendrers pel tema de les puntes de cigarret a terra

•

es demana que l’ordenança de civisme s’apliqui ja que si la gent no veu resultats no
s’ho farà seu

•

fer complir l’ordenança en el tema d’estendre roba a la façana

•

treure les antenes parabòliques de les façanes

•

dotar de cartelleres els carrers per tal que les entitats hi puguin enganxar cartells de
les seves activitats i propostes

•

solucionar l’incivisme amb més multes exemplars

•

es comenta que amb més presència de la guàrdia urbana passejant pels carrers
moltes conductes incíviques quedarien avortades abans de realitzar.-se

El regidor Joan Calmet com a responsable de l’Ordenança de Civisme i Convivència
Ciutadana explica que ara s’està en la fase de recollida de propostes i suggeriments
sobre la pròpia ordenança i demana a la UBIC que proposin dia per poder-la discutir.
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El president de la Mesa, Sr. Sala, comenta que l’ordenança es portarà a aprovació del
ple del mes d’abril i que per la propera sessió del consell el que es podria fer, encara que
estigui aprovada, és explicar-la amb detall.

Model de ciutat
•

es demana poder discutir en el consell sobre el model de nucli antic que es vol

•

es fa èmfasi en que es deixi participar el consell en la definició del model de ciutat.
Es comenta que no es veu correcte que es presenti un projecte que ja està pensat
sense que el consell hi hagi pogut dir la seva

El president de la Mesa, Sr Sala, comenta que en el debat del consell hi cap tot, ara bé, cal
posar prioritats i discutir ordenadament.
•

es demana si es podria posar solució al problema de pisos buits al casc antic

Altres:
•

anar en compte a l’hora de netejar a cops de mànega la part exterior del Mercat
Puigmercadal (C/ Canal) ja que aquest hivern molts dies s’ha glaçat i no s’hi podia
passar

•

fer complir a l’establiment del Caprabo del carrer Pompeu Fabra el reciclatge de les
deixalles i la descàrrega del material a la nit

•

es comenta que moltes de les actuacions que han sortit no valen diners i si
s’arreglessin es farien visible canvis, amb el que es guanyaria la complicitat de la
ciutadania.

Acords presos
1. realitzar la propera sessió de consell de districte el dimarts 5 de juny a les 20’00 al
centre Cultural del Casino
2. donar compte de la situació dels temes sortints a la sessió d’avui: els executats, els
que són executables i els que no són executables
3. pensar (tots els membres del consell) per la propera sessió del consell, possibles
actuacions a desenvolupar pel districte
4. explicar l’ordenança de civisme i convivència ciutadana
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S’acaba la sessió a les 22’00 hores.
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