Acta de la sessió del Consell de Districte Llevant
16 de novembre de 2021
Lloc de celebració: Centre Cívic Font dels Capellans

Hora d’inici: 19’05 hores

Data: 16 de novembre de 2021.

Hora d’acabament: 20’15 hores

Núm: 4/21

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de 20 de setembre de 2021.
Presentació de resultats de les votacions.
Priorització definitiva de les actuacions a realitzar.
Precs i preguntes

Persones assistents
Presidenta de Mesa
Regidora de districte Llevant de l’Ajuntament
de Manresa
AVV Cots, Guix‐Pujada Roja
AVV Viladorids
Ciutadana
PAICAM
Associació Gent gran Font dels Capellans
AVV Font dels Capellans
AVV Font dels Capellans
AVV Balconada
PSC Manresa
Funcionària

Mariona Homs
Núria Masgrau
Maria Pilar Sucarrats
Josep Duocastella
Laura Berna
Joan Baeza
Rosa Roura
Said Ghoulabzouri
Xavi Puertas
Juan Carlos Colchero
Mariana Romero
Arantxa Pons

S’excusa la Sra. Ester Cruz, funcionària i secretària del Consell de Districte Ponent.
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de 20 de setembre de 2021.
Obre la sessió la Presidenta de Mesa, la regidora Mariona Homs i Alsina, que dona la benvinguda
a les persones assistents i passa al primer punt de l’ordre del dia amb l’aprovació de l’acta
pendent.

Demana a les persones assistents si alguna persona té alguna esmena en relació l’acta. S’aprova
l’acta per unanimitat de les persones assistents.

2. Presentació de resultats de les votacions.
La presidenta de la Mesa, la regidora Homs i la regidora de districte, Núria Masgrau, comenten
que l’objectiu de la reunió d’avui és acordar les actuacions del districte a realitzar. Recorden que
aquest any s’ha incorporat un nou funcionament en relació les actuacions de districte. Passa la
paraula a la Sra. Arantxa Pons per explicar els resultats de les votacions.
La Sra. Pons recorda a les persones assistents que abans de realitzar les votacions es van fer
dues trobades prèvies. Una trobada on les persones del Consell de Districte van decidir quines
actuacions es mantenien i quines no d’una llista proposta que va presentar l’Ajuntament.
Recorda, també, que durant el mes de juliol, les persones del Consell de Districte van poder fer
arribar les seves propostes via correu electrònic i que el mes de setembre es va fer una altra
trobada per poder fer retorn d’aquestes darreres actuacions i configurar, finalment, el llistat
d’actuacions definitives que es posaven a la fase de votació.
D’aquestes actuacions i del procés en general podem dir que han participat del procés de
Districte Llevant 169 persones. De les quals 86 persones ho han fet mitjançant les votacions en
paper i 83 persones ho han fet a través de la plataforma digital Decidim Manresa.
El resultat de les votacions de les actuacions ha estat el següent:
Actuacions Consell de Districte Llevant:
Actuació
Connexió Barri Balconada Sant Pau
Cobertura Pista poliesportiva Balconada
Panells informatius Font dels Capellans
Posar cartelleres Balconada
Bancs Cots, Guix‐Pujada Roja
Millora parc infantil Sagrada Família
Cartells informatius amb història
Procés participatiu Cal Gravat
Posar papereres Viladordis
Senyalització cases de pagès Viladordis
Dignificació de locals comercials
Projecte Antic Camp de Futbol Sant Pau

Decidim
39
34
14
7
25
21
12
15
13
7
7
6

Paper
40
38
32
36
16
19
18
5
7
9
3
2

Total
79
72
46
43
41
40
30
20
20
16
10
8

Abans de passar a la priorització d’actuacions, la Sra, Maria Pilar Sucarrats vol que consti en acta
la reclamació i instància que han fet arribar a l’alcalde en base al procés participatiu de la
priorització de les actuacions dels districtes.

La Sra. Maria Pilar Sucarrats exposa que el passat dissabte dia 23 d’octubre de 2021, els 46
assistents van aprovar per unanimitat que l’AV. COTS‐GUIX‐PUJADA ROJA no participaria en el
procés de priorització de les actuacions que s’han proposat des dels diferents Consells de
Districte. Els motius són els següents:
‐

En el Consell de Ciutat del dia 31 de gener de 2019 es van exposar seriosament unes
mancances que considerem són vitals per poder viure dignament al nostre barri.

‐

‐

En Novembre de 2020 es va entregar a Barris un altre dossier amb fotos incloses de les
mancances més primàries tant del Sector del Guix, de la Pujada Roja i del C/ de Sant
Joan, perquè s’incloguessin en les actuacions del Consell de Districte.
El dia 4 i 11 de desembre de 2020 es va tornar a demanar a Barris, per escrit i amb
fotos, dues actuacions del C/ de Sant Joan perquè s’incloguessin dins el Consell de
Districte d’enguany ja que són molt necessàries perquè l’una comporta un perill molt
important pels vianants i l’altra perquè ajudaria a pal∙liar en part, la situació precària en
que viuen la gent gran d’aquest sector.

Però ens diuen que aquestes actuacions no les hem d’esperar dins aquest repartiment de
Districtes, perquè ja ens toquen per dret i per llei... La Sra. Maria Pilar Sucarrats exposa que els
bancs del barri ho han votat altres persones fora del barri.
La Sra. Rosa Roura també exposa que ella no està d’acord que les actuacions dels barris les
puguin votar persones de tota la ciutat, que només haurien de votar les persones del districte.
3. Priorització definitiva de les actuacions a realitzar.
En relació a la priorització d’actuacions es comenta que si s’agafen les dues propostes més
votades ja s’emporten tot el pressupost i que després hi haurà molts barris que es quedaran
sense actuacions.
Es valora que l’actuació de la Balconada és prioritària i que moltes entitats i ciutadania podrà
aprofitar‐la, l’actuació de la Font dels Capellans també es considera prioritària ja que moltes
ambulàncies es perden degut al tema de les torres.
Per tant després d’un debat s’acorda que les actuacions que es realitzaran seran:
Actuació
Cobertura Pista poliesportiva Balconada
Panells informatius Font dels Capellans
Bancs Cots, Guix‐Pujada Roja
Cartells informatius amb història

Decidim
34
14
25
12

Paper
38
32
16
18

Total
72
46
41
30

Cobertura pista poliesportiva Balconada: 15.445 euros
Panells informatius Font dels Capellans: 4.000 euros
Bancs Coits, Guix‐Pujada Roja: 4.000 euros
Cartells informatius de cada barri: 8.000 euros
El pressupost supera els 30.000 euros. És un total de 31.445 però la regidora Masgrau comenta
que l’actuació de Cartells informatius és pot ajustar.
En relació l’actuació de Connexió Barri Balconada‐ Sant Pau que ha estat la més votada les
regidores comenten que ho parlaran amb els regidors afectats a veure si es pot realitzar com
una actuació de ciutat.
Els bancs de Viladordis també s’acorda que es mirarà de passar‐ho a territori.

4. Precs i preguntes
La Sra. Mariana Romero, demana que consti en acta que des de manteniment donin una
resposta a les peticions de l’AVV de Cots, Guix‐Pujada Roja.
Es finalitza la sessió a les 20,15 hores.

