ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE PONENT
Lloc de celebració: Casal Cívic Mion-Puigberenguer

Hora d’inici: 19.05 h.

Data: 27 de setembre de 2021

Hora final:

20,35 h.

Núm 3/2021
Ordre del dia:
Ordre del dia:
1) Aprovació de les actes anteriors.
2) Presentació de les actuacions de districte proposades per membres del Consell i procés de
priorització
4) Precs i preguntes
Persones assistents:
Rosa M. Ortega Juncosa, regidora presidenta de la Mesa.
Jamaa Mbarki El Bachir, regidor de Districte, regidor de Nova Ciutadania, Cooperació i
Habitatge.
Manuel Guerrero Herrera, en representació de l’AVV Mion-Puigberenguer-Poal.
Faustí Fíguls Llurda, en representació de l’AVV de Valldaura
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AVV Saldes-Pl. Catalunya
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi
Teresa Martínez Sala, en representació de l’AVV Torre Santa Caterina
Pere Vinyals Ruiz, en representació de l’AVV Torre Santa Caterina
Jaume Torras Casas, en representació del Suanya
Cèlia Capell Castellà, en nom propi
Agnès Farreras Barceló, en representació del Raval de les Farreras
Arantxa Pons Echalecu, tècnica de Participació Ciutadana
1) Aprovació de les actes anteriors.
La setmana passada es va celebrar la reunió ordinària del Consell de Districte Ponent, degut a
manca de temps i que no es va poder dur a terme tots els punts de l’ordre del dia es va acordar
continuar la sessió el proper dilluns, 27 de setembre de 2021.

S’aproven les dues actes que quedaven pendents:
-

Acta corresponent a la sessió que es va realitzar el 9 de desembre de 2019
Acta corresponent a la sessió que es va realitzar al Juny de 2021

2) Presentació de les actuacions de districte proposades per membres del Consell i procés de
priorització.
Es fa un repàs al procés que seguirem un cop estigui decidit el conjunt d’actuacions que es
pengen al Decidim. Surten dubtes sobre el procés per part de les persones assistents i s’intenta
clarificar i resoldre els diferents dubtes plantejats.
Per una banda es presenten les actuacions que ja se’n va parlar al Consell de Districte del mes
de juny.
Tot i ser actuacions ja explicades al Consell de Districte del mes de juny, ara que s’han
incorporat les actuacions proposades per les persones membres del Consell de Districte
Ponent es decideix que es farà un repàs de les actuacions de manera global per acordar
aquelles que finalment aniran a la Plataforma Decidim.
Les actuacions que ja es van presentar al mes de juny són les següents:
Actuació: Cartells informatius amb la història, llocs d'interès i elements simbòlics de cada
barri
Barri: Suanya, Mion, Plaça Catalunya, Valldaura, Xup, Miralpeix, Sol i Aire, Torre Santa
Caterina, Guia, Bellavista
Secció: Barris i Acció Comunitària, Cultura, Manteniment Via Pública, Comunicació
Pressupost estimat: 11.000 euros (1.000 € per barri)
Actuació descartada

Actuació: Parc infantil: Millora de seguretat, d'elements per infants, més grans, planificació
de jardineria, de neteja, d'enllumenat, de font, Participació del veïnat en segona fase del
projecte
Barri: Bellavista
Secció: Urbanisme i Participació
Pressupost estimat: segona fase 20.000€
Actuació descartada. El regidor comenta que la passarà al regidor Gili

Actuació: Retolació dels carrers. No tenen plaques amb els noms
Barri: Bellavista
Secció: Mobilitat
Manca pressupost: 6.700 euros col·locació de noms de carrer amb pal vertical i banderola
Actuació inclosa

Actuació: Punt de Llum prop de planxisteria Gabino ( ja es va demanar per districtes
anteriors)
Barri: Sol i Aire
Secció: Xarxes
Pressupost estimat: 3.490 euros
Actuació inclosa

Actuació: Redistribució racional de bancs pel barri ( ubicacions i concentració de molts bancs
en espais concrets) nombre i substitució o manteniment dels mateixos
Barri: Valldaura
Secció: Manteniment Via Pública, participació
Pressupost estimat: 9.500 € (24 unitats banc neobarcino 1800)
Actuació inclosa

Aquesta actuació es valora que està sobredimensionada. S’acorda que es tornarà a demanar
als serveis tècnics que tornin a valorar la proposta.
Durant els mes de juliol les persones que formen part del Consell de Districte Ponent van fer
arribar un seguit de propostes que es comenten a continuació:
Districte: PONENT
Nom de l’actuació: Arreglar/canviar algunes fustes malmeses a l'entarimat fix de la Plaça Catalunya.
Resum de l’actuació:
Pressupost aproximat: 3920 euros + IVA
Entitat i persona que la presenta: Ciutadà del districte Ponent. Víctor Feliu.
Observacions: Tècnicament es valora que s’hauria de canviar tot.
Actuació inclosa

Districte: PONENT
Nom de l’actuació: Cobrir la part central de la pèrgola de la Plaça Catalunya (sobre l'escenari) ja que
durant les actuacions si plou es malmet el material de qui actua.
Resum de l’actuació: Aquesta actuació no és possible. El cobriment de la pèrgola suposaria un canvi de
l’estat de càrregues de l’element que faria que no estructuralment no es comportés de manera
adequada.
Pressupost aproximat:
Entitat i persona que la presenta: Ciutadà del districte Ponent. Víctor Feliu.
Actuació no inclosa

Des dels serveis tècnics consideren que aquesta actuació no és viable.Al ser una pèrgola no es
pot cobrir la part central per un tema de prevenció per nevades.

Districte: PONENT
Nom de l’actuació: Canalitzar la Rasa que hi ha al Camí de les Farreras, sota la Casa de les Farreras
Resum de l’actuació:
Pressupost aproximat: La canalització de la rasa correspondria fer-la a l’ACA, el pressupost tindria un
cost fora de l’abast de la consignació pressupostària del districte ( 60.000 euros, aproximadament).
Aquesta no inclosa

Aquesta actuació a nivell tècnic es valora que pertany a l’ACA, per altra banda és una actuació
que estava aprovada al pressupost 2019. ‘exclou aquesta actuació per s’acorda que es farà una
visita conjunta ( amb serveis tècnics) a la rasa per acabar de clarificar-ho tot plegat.
Districte: PONENT
Nom de l’actuació: Reparar un mur de terra que cada vegada que plou cauen pedres al camí de les
Farreras
Resum de l’actuació:
Pressupost aproximat: En cas de desnivell de parcel·les, el responsable del manteniment de l’element
de contenció és el propietari de la parcel.la de nivell superior.
Entitat i persona que la presenta: Cèlia Capell Castellà. Entitat: Barriada del Celler, Barriada de les
Farreras
Actuació no inclosa

Districte: PONENT
Nom de l’actuació: Reparar el camí de la barriada del Celler
Resum de l’actuació:
Pressupost aproximat: 30.100 m2 x 27 euros/m2= 79.560 euros
Entitat i persona que la presenta: Cèlia Capell Castellà. Entitat: Barriada del Celler, Barriada de les
Farreras
Actuació no inclosa

Es demana que aquesta actuació s’ha de tornar a revisar econòmicament, que s’han de tapar
quatre forats. Es torna a demanar als serveis tècnics però corroboren que aquesta actuació
està revisada i que el pressupost supera el de districte. Que no es poden tapar quatre forats,
s’ha de fer tot.
Districte: PONENT
Nom de l’actuació: Redistribució dels bancs del barri i substitució o manteniment del Xup
Resum de l’actuació:
Pressupost aproximat:15.775 euros per la instal.lació de 15 bancs nous
Entitat i persona que la presenta: Cèlia Capell Castellà. AVV Xup
Actuació inclosa

Es demana que es torni a pressupostar aquesta actuació, que són dos bancs a substituir i
manteniment. Els serveis tècnics revaloren la proposta en 4.000 euros.
Districte: PONENT
Nom de l’actuació: Dignificació de locals comercials i cartells.
Resum de l’actuació: Aprofitar aparadors de locals comercials en desús per vinilar-los, aconseguint una
millora estètica o aprofitant l’espai per a posar-hi informació. A la vegada, retirar cartells de locals
comercials antics o fets mal bé.
Pressupost aproximat: 1.000 euros per barri. 200 euros per local i 5 locals per barri.
Entitat i persona que la presenta: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, Manresa+Comerç
Actuació no inclosa

Calendari de priorització d’actuacions:

Del 18 d’octubre a l’1 de novembre: Període perquè la ciutadania voti les seves prioritzacions
de cada districte. Els ciutadans podran votar actuacions de cada un dels districtes. Tal com es
va explicar a la reunió del juny.
A mitjans de novembre es tornaran a convocar els Consells de Districte.

3. Precs i preguntes
Es demana sobre la situació d’actuacions pendents que s’arrosseguen des de 2019.
DISTRICTE: PONENT. ANY 2019
Actuació: Hi ha un reductor de velocitat al Suanya amb doble sotrac que caldria revisar,
ja que els cotxes hi toquen i s'està enfonsant
Estat: El reductor es va fer. El problema es que volen que es suavitzi més i no és possible.
Secció: Via pública

Es demana sobre aquest tema. S’acorda que es tornarà a demanar. La resposta dels serveis
tècnics es que no es pot suavitzar més. No es poden fer més actuacions.

DISTRICTE: PONENT. ANY 2019
Actuació: Col·locar llum en el ramal de la Sèquia entre c Balsareny i c Saragossa
Estat: Actuació no realitzada
Secció: Enllumenat
Observacions: El pressupost és del desembre. Si s’aprova aquest pressupost
d’enllumenat públic, s’han de fer prèviament uns treballs de desbrossat d’un canyissar
que hi ha.

S’acorda que agafarem més informació de les regidories responsables i que trucarem al
Sr. Manuel Guerrero per quedar amb ell.
DISTRICTE: PONENT. ANY 2019
Actuació: Granja Vica al Teleca: hi ha 600 m de carretera sense il·luminació
Estat: Actuació no executada
Secció: Enllumenat
Observacions:
S'ha muntat un punt de llum en una zona de 120 m sense enllumenat que està entre dos
trams que ja té enllumenat al Camí de la torre Santa Caterina (entre Cal Sáez i la Granja Vica)
Davant de la Granja Vica ja hi ha enllumenat (d’altres intervencions anteriors tipus pal sí pal
no).
El que indica l’Acta de Consell de Districte de 600 m entre la Granja Vica i Cal Teleca, això no
és possible fer-ho amb la infraestructura actual.
La línia d’enllumenat de la zona no es pot allargar més ja que no es compliria amb els

paràmetres elèctrics de caiguda de tensió i intensitat de curtcircuit de final de línia
reglamentaris
Per tant, si es vol posar enllumenat al camí de la Torre Santa Caterina a continuació de la
Granja Vica o més concretament des de Cal Puig i camí enllà, s’ha de fer nou estudi i nou
projecte d’enllumenat públic.
A Cal Teleca es va fer fa pocs un anys una instal·lació d’enllumenat públic nova amb quadre
elèctric nou (es tracta d’una instal·lació petita que permet allargar cap a l’altre costat del
quadre per les cases que hi ha allà).
I també es pot estudiar tot el que pot donar per allargar per aquest costat.

Es demana que facin l’estudi però que els serveis tècnics quedin prèviament amb ells.

