Acta sessió Consell del Districte Nord, 7 de novembre de 2018

Data: dimecres 7 de novembre de 2018
Hora: 19:30 h
Lloc: FUB

Assistents:

Sra. Alba Baltiérrez (ERC)
Sr. Valentí Serra
Sr. Carles Boix (AAVV Ctra de Santpedor)
Sra. Sílvia Cano Nieto
Sra. Catalina Galí (AAVV Ctra. de Santpedor)
Sra. Roser Brunet
Sra. Dolors Solà (AAVV Ctra. de Santpedor)
Sr. Jordi Garcés (CUP)
Sra. Montserrat Manresa Boixet (ACTIVAMENT)
Sr. Jaume Puig Bou (Grup Escènic Nostra Llar Casal Parroquial)
Sr. Antoni Valentí i acompanyant (AAVV Poble Nou)

Secretària:

Sra. Montserrat Puig Jò

President de Districte: Sr. Jordi Serracanta Espinalt
Regidora de Districte: Sra. Àngels Santolària Morros

Punt 1. Aprovació de l’acta anterior
L’acta de la sessió del 13 de juny de 2018 queda aprovada. Ja havia estat enviada per
correu electrònic i revisada pels/per les assistents.

Punt 2. Pressupost de districte 2018: seguiment de les actuacions a executar
El Regidor Serracanta, president del Consell del Districte Nord, pren la paraula,
repassant les actuacions proposades per executar al Districte Nord.
Es presenten les actuacions:

Millora de l’aparcament i la
mobilitat als voltants de
l’IES Pius Font i Quer
6.000€

- MILLORA DE L’APARCAMENT I LA MOBILITAT ALS VOLTANTS DEL’IES PIUS FONT I
QUER: 6.000,00€

Millorar la zona de vianants per donar més seguretat a la visibilitat del pas de vianants:
aparcaments de motos i aparcaments en bateria si sobren diners es proposa
Si sobren diners, es proposa repintar la senyalització horitzontal, també per millorar la
seguretat
Aquesta obra està per adjudicar, el procediment és a contractació de l’Ajuntament de
Manresa, per acumulació de tasques i l’aplicació de la nova llei de contractació.

-

INSTAL·LAR CIRCUÏT DE GIMNÀSTICA ACTIVA PER A GENT GRAN A CAN FONT:
7.131,99€

El regidor Serracanta comença a explicar el circuït de gimnàstica activa per a gent gran
a Can Font, explicant que el muntatge del circuït té un cost de 19.000,00€.
Pel què fa a la proposta esmentada, la Sra. Dolors Solà, diu que potser es va
malentendre la proposta, i no pretenien exactament un circuït de gimnàstica per a
gent gran, atès que no es considera un lloc adient, sinó muntar unes el·líptiques per les
persones que van a córrer o en bicicleta per la zona.
També exposa que havien demanat dues taules de ping pong.
Des de l’AAVV i de part del Sr. Antoni Valentí, varen prendre la iniciativa de parlar amb
Aigües de Manresa, sobre el projecte que proposen.
Des d’Aigües varen llegir el projecte, i els va agradar. L’AAVV no està autoritzada per
explicar el projecte de Can Font, però la Sra. Solà diu que és una proposta fantàstica.
El projecte acceptat pel valor de 7., encabirien les taules de ping pong, a més a més del
què ja està pressupostat i proposta pel Sr. Alabern
El Regidor Serracanta, diu que si no es pot explicar el projecte, i tenint en compte que
són diners públics, no es pot valorar.
Tant el Regidor Serracanta com la Regidora Santolària, diuen que l’Ajuntament hauria
de saber i conèixer la proposta per part de la Fundació Aigües de Manresa abans de
revaloritzar i reconduir la inversió pública municipal de 6.000€ només per les taules de
ping pong.
El regidor Serracanta confirma que els diners públics no es perdran i que parlaran amb
la Fundació AIgÚes de Manresa, com es gestionen els diners del Consell del Districte.

Tant l’Ajuntament de Manresa com la Fundació Aigües de Manresa, estan d’acord amb
la millora de l’espai de Can Font.
També és important ell timing de la Fundació pel projecte per tal de saber de quin
exercici pressupostari es parla, atès que els 7.13,99€ surten del pressupost municipal
2018.
Aquesta discussió es continuarà a la propera sessió del CD Nord, ja prevista pel 2019.
El tema en què tant veïns com regidors (Ajuntament) estan d’acord és que els diners
no es perdran.
I tant el Regidor Serracanta com la Regidora Santolària insisteixen en què fins que no
es conegui el projecte d’Aigües per Can Font, no es pot valorar ni prendre més
decisions. I que en qualsevol cas, no es podrà a dur a terme cap projecte fins que
Aigües i Ajuntament es posin d’acord.

-

REBAIXAR VORERES ZONA CENTRE HOSPITALARI: 3.800,00€

El regidor Serracanta explica que el “rebaix” de voreres a la zona del Centre Hospitalari
està encarregat, pendent de ser autoritzada la despesa.

-

MILLORA DE L’ESPAI INTERIOR DEL PASSATGE JOVER: 12.668,01€

El regidor Serracanta confirma que el projecte està al servei de Contractació municipal,
restant a l’espera que es pugui avançar el procediment d’acord amb la nova llei de
contractació.

La Sra. Sílvia Cano demana si el projecte proposat es pot enviar per correu electrònic
als assistents a la sessió del CD.

COLOMS
La Sra. Alba Baltiérrez treu el tema dels coloms.
El regidor Serracanta diu que s’ha investigat com es resol o intenta resoldre en d’altres
ciutats i la conclusió és que no hi ha cap sistema que es valori millor que les gàbies.
Des del servei de Salut de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el que diu la
Regidora Santolària, s’està replantejant el sistema de control dels coloms, i que,
després de diversos estudis tècnics, es continua considerant que el sistema més efectiu
és el de “les caixes”
La finalitat no és exterminar els coloms, sinó controlar-los, i els estudis esmentats
confirmen que el sistema del pinso pot agredir d’altres espècies i agredir el medi
ambient.
La Sra. Sílvia Cano diu que des del punt de vista de patiment dels coloms, tancar-los en
caixes i no considerar-los éssers vius que pateixen, és una opció pitjor que “l’agressió”
al medi ambient.
La regidora Santolària continua explicant que a dins de les caixes se’ls fa un tractament
d’esterilització, i en cap cas sigui una finalitat d’exterminació, tot i que,
malauradament, se’n pugui morir algun.
La Sra. Alba Baltiérrez diu que a la zona del Mercadona de l’Avinguda Universitària, a
primera hora de cada matí, “algú”, suposadament els treballadors del supermercat, els
donen menjar als coloms. L’hora són les 7 del matí aproximadament.
El Sr. Valentí Serra diu que ell creu que és algun veí qui els dóna menjar, li consta a la
zona de la Plaça Bages.
La regidora Santolària proposa que es presenti una instància i que ella es cuidarà de
gestionar el tema i donar resposta.
La Sra. Cano exposa que a Barcelona s’aplica un mètode de pinso per tractar els
coloms, i que en portarà la informació

El Sr. Jaume Puig demana, en relació amb els coloms també, si està previst que
s’instal·lin “gàbies” als barris del districte.
Els regidors confirmen que sí, però no en saben la programació. La regidora Santolària
explica que van fent rotació.

Punt 3. Informacions vàries

a) Reforma del Reglament de participació

La Regidora Santolària en fa una breu explicació.
S’intentarà que a la propera sessió, o bé la tècnica de Participació o bé el regidor Pol
Huguet, vinguin a fer-ne una explicació més acurada.
El proppassat 27 de setembre es va aprovar inicialment el Reglament de Participació
Ciutadana.
Actualment està en exposició pública fins a finals de novembre.
Es pot consultar pel següent enllaç

https://www.manresa.cat/web/anuncis/DAM/OET

Es convida als/a les assistents a mirar-s’ho i proposar, si ho consideren.
Principals novetats
1) Participació al Ple: a partir d’ara qualsevol entitat sense afany de lucre podrà
participar al Ple, sense necessitat d’estar inscrita al Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes com fins ara
2) S’introdueix per primera vegada el concepte “voluntariat” per donar
rellevància a aquesta figura tant important en la vida de les entitats
3) Es recullen dos òrgans nous al Reglament: el Consell d’Infants i el Consell
d’Adolescents
4) Es presenta el Registre Ciutadà de Participació, registre que vol promoure la participació
dels ciutadans no associats
5) Es dedica un Títol a explicar què és un procés participatiu i quines fases té
6) Millores en els Consells de participació que fins ara no s’explicitaven:
- com es dissolen
- com es poden donar de baixa els membres
7) Es desenvolupen i expliquen amb més detall diferents eines ; referèndum i consultes, la
iniciativa ciutadana i l’audiència pública

b) PAESC. Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Canvi Climàtic

El PAESC, és el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.

El regidor Serracanta pren la paraula

Explica que des de l’Ajuntament s’està redactant aquest Pla.
Es tracta d’un document estratègic mediambiental, que estan duent a terme municipis
com Manresa que promouen polítiques mediambientals.

Aquest document és en base a directives europees, i Manresa assumeix compromisos
mediambientals, relacionats sobretot en l’energia, per tal que sigui el màxim de
sostenible energèticament.

LA fase del document ara és “esborrany” i s’ha elaborat una enquesta per promoure la
participació ciutadana per tal que cadascú pugui dir-hi la seva, emplenant un
qüestionari, que consta de dues parts: una més curta i una altra de més llarga per si es
volen i poden contestar més qüestions.

S’anima respondre l’enquesta a www.manresa.cat/clima

El document PAESC és “horitzó 2030”, i cada 2 anys, l’avalador, que és la Diputació de
Barcelona, avaluarà si es compleix el què es va comprometre amb aquest document.

En qüestió mediambiental hi ha dues branques diferenciades:

-

Polítiques d’estat
Polítiques municipals. Existeix una xarxa municipal, d’acord amb les directrius
europees, que és el PAESC.

A nivell de Manresa, una particularitat és l’aigua. Sembla que no hauria de ser un
problema, perquè tenim un recurs, PERÒ cal dir que també som vulnerables perquè
només hi ha el riu Llobregat qui ho rega.

Per altra banda tenim un problema de salubritat, sense ser un escenari catastrofista, sí
que la baixa qualitat de l’aire, i la manca de zones verdes, fa més difícil sanejar
l’ambient.

La regidora Serracanta fa un incís explicant que és un treball a llarg termini però que
s’ha de ser conscient de tot el tema mediambiental i hem d’entre tots, millorar els
hàbits de consum.
El Sr. Puig Bou comenta que també és important saber quins arbres s’haurien de
plantar per evitar al·lèrgies i la Sra. Cano comenta que s’haurien d’evitar els plataners.

PLA DE XOC

En iniciar el punt per explicar el Pla de Xoc d’actuacions del districte, la Sra. Roser
Brunet fa l’incís que el C. Rosselló està “molt malament”.
El regidor Serracanta pren la paraula i es passen fotos mentre s’expliquen quines han
estat les actuacions:

1) Túnel Indústria. Falta l’adjudicació final
El cost de la intervenció seran uns 100.000,00€.
Ampliació vorera, canvi de barana

2) Carrer Puigmal

La intervenció és per fer obres a la zona de la nova escola.

El regidor Serracanta explica sobre plànol les actuacions que s’hi estan duent a terme.
Es preveu que sigui una “porta d’entrada a la ciutat”.
En 15 dies o 3 setmanes, es preveu finalitzar l’obra

3) Adaptació passos de vianants.
El regidor Serracanta parla de facilitar l’accés de vianants a l’estació d’autobusos, i que
encara està pendent, però es continua tenint en compte

4) Passatge Jover
Tal i com s’ha explicat, les obres estan pendents d’iniciar-se i executar-se.

Punt 4. Torn de paraules

El Sr. Puig Bou demana la paraula per parlar de les escombraries i el “reciclatge” porta
a porta com en d’altres poblacions.

El regidor Serracanta pren la paraula

Explica que existeix un Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
També hi ha un abocador, on encara hi “estem” abocant directament .

Una normativa europea estableix que el sistema s’ha de canviar i s’ha demanat a
l’Agència Catalana de Residus, una planta de pretractament per tenir autonomia de
gestió comarcal de les deixalles del Bages
El compromís del Govern de la Generaltat és ferm per tal que a Bufalvent es pugui en
un termini de 5 – 6 anys, ja tingui autonomia de gestió pública de les deixalles (la
inversió és de 10 milions d’euros).

Mentrestant, el període de transició obliga a que els residus vagin a Vacarisses, on es
fa el pretractament.

Aquest trasllat té un impacta en la taxa de residus

El sistema a implementar a Manresa que està redactant un projecte de reciclatge
d’escombraires.

Hi ha diverses possibilitats:

1) Agrupar àrees per carrers, i fer-ne una recollida agrupada de contenidors. Així
hi hauria tot tipus de contenidors per reciclar en totes les zones i en una sola
àrea, i no separats, la qual cosa facilitaria la recollida selectiva.

2) Porta a porta: sistema de gestió més car, però premiat per la Generalitat
mitjançant un retorn de “cànon”, que retornaria part dels diners que aporten a
la recollida. Aquest sistema de recollida, amb l’estructura de ciutat, no és
massa òptim.
3) Sistema de contenidors intel·ligents. Obertura mitjançant aplicacions a
dispositius mòbils. En alguns punts propers, coma ara a Balsareny, Sant Fruitós
– La Rosaleda... s’està començant a implementar.

A Manresa s’està treballant en el punt 1) agrupació de contenidors.
La Sra. Alba Baltiérrez diu que a moltes bosses d’escombraries hi ha de tot, i que la
gent no recicla.

El regidor Serracanta confirma que, malauradament, només 4 de cada 10 persones,
reciclen.
La Sra. Sílvia Cano proposa un possible sistema de tarja identificativa per reconèixer
qui recicla i qui no.

El regidor Serracanta diu que la millor opció seria un sistema mixta.
La Sra. Baltiérrez comenta que,
normatives.

a vegades, la ciutadania es “rebota” contra les

La Sra. Sílvia Cano demana si es poden aplicar polítiques municipals i evitar l´ús dels
plàstics.
La regidora Santolària diu que no. Les grans superfícies: súper i hipermercats, treballen
en cadena, i no és possible a nivell municipal fer cap gestió per evitar-ho.
L’impacte de la normativa hauria de ser a nivell d’origen, de fabricants, i no és possible
fer-hi res a nivell local, tot i que a nivell municipal, es fan campanyes de consum
responsable.

A les 21:00 hores es dóna per finalitzada la sessió.

La informació que es va demanar fos enviada als/a les assistents per correu electrònic,
va ser tramesa el 7 de novembre de 2018:

1) plànol i pressupost amb les actuacions aprovades per executar a la sessió del CD
Nord del 13 de juny de 2018,

2) enllaç per accedir al nou reglament de participació, per tal que el pugueu consultar.
Recordar-vos que aquest nou Reglament es va aprovar inicialment el passat 27 de
setembre i que actualment està en exposició pública fins a finals de novembre
https://www.manresa.cat/web/anuncis/DAM/OET

3) enllaç per tal que us animeu a respondre l'enquesta del PAESC, i que va destinada a
tota la ciutadania per saber què en pensem del Pla així com si escau, fer-hi aportacions
https://www.manresa.cat/clima

