Acta de la sessió del Consell de Districte Nord
11 de novembre de 2021
Lloc de celebració: Ateneu Les Bases

Hora d’inici: 19’10 hores

Data: 11 de novembre de 2021.

Hora d’acabament: 19’35 hores

Núm: 4/21

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de 22 de setembre de 2021.
Presentació de resultats de les votacions.
Priorització definitiva de les actuacions a realitzar.
Precs i preguntes

Persones assistents
Regidor del Districte

Antoni Massegú

President Mesa

David Aaron López

AVV Carretera Santpedor

Anna Baron

AVV Carretera Santpedor

Arturo Cruz Garcia

AGRUPEM

Maria Alba Castellana Ferrer

Ubic Manresa

Sebastià Suet Caro

Grup Escènic Nostra Llar

Jaume Puig Bou

Ciutadana

Dolors Solà

Funcionària

Arantxa Pons

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de 22 de setembre de 2021.
Obre la sessió el President de Mesa, el Sr. David Aaron López, que dona la benvinguda als
assistents i passa al primer punt de l’ordre del dia amb l’aprovació de l’acta de la sessió del 22
de setembre de 2021.
Demana a les persones assistents si alguna persona té alguna esmena en relació l’acta. La Sra.
Maria Alba Castellana demana que es faci una ractificació: quan parla ella demana que
s’incorpori “que els cotxes es tiren al damunt perquè els cotxes aparcats treuen visibilitat”.

La Sra. Dolors Solà també demana que es faci una modificació de l’acta. Comenta que quan parla
que l’AVV pagarà es refereix a l’aportació econòmica a través del pressupost de districte”.
Amb les següents modificacions s’aprova l’acta de la sessió del 22 de setembre per unanimitat.
2. Presentació de resultats de les votacions.
El president de la Mesa, el Sr. David Aaron López, comenta que l’objectiu de la reunió d’avui és
acordar les actuacions del districte a realitzar. Recorda que aquest any s’ha incorporat un nou
funcionament en relació les actuacions de districte. Passa la paraula a la Sra. Montserrat Clotet
per explicar els resultats de les votacions. Passa la paraula a la Sra. Arantxa Pons.
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 Nord 127 persones. De les quals 49 persones ho han fet mitjançant les votacions en
paper i 78 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 Nord:
Actuació
Millora d'accessibilitat de passos vianants Poble Nou
Treballs de millora paviment carril bici Font del Gat
Millora tram de vorera Avda Bases Manresa
Zones de lleure Parc de Can Font
Renovació tanca perimetral parc infantil Bernat de Cabrera
Ombrejar Parc Museu de la tècnica
Cartells informatius amb la història
Millora accessibilitat Ginjoler
Renovació bans infantil Carrasco i Formiguera
Reparació flonjall Av. Universitària amb Concòrdia
Arreglar i moure bancs Abat Oliba
Dignificació locals comercials
Reparar tram vorera Av. Universitària
Reparació tram paviment Av. Dolors amb Joana Herms
Treure les arrels d'arbres al carril bici Font del Gat
Millora paviment carrer Guillem Catà
Reparació flonjall c.Santa Joaquima amb c. Pep Ventura

Decidim
16
10
8
51
18
23
10
3
12
2
5
19
13
2
13
5
1

Paper
7
2
6
31
26
26
8
5
5
2
5
6
4
3
2
3

Total
23
12
14
82
44
49
18
8
17
4
10
25
17
5
15
8
1

3. Priorització definitiva de les actuacions a realitzar.
La Sra. Pons explica que hi ha una gran diferència en relació a l’actuació de Can Font amb la
resta.
La Sra. Castellana apunta que en relació al parc de Can Font hi ha dos punts complicats per
accedir amb cadira de rodes: un, al carrer concòrdia entre el camí de la Sèquia. Hi ha un grao
que no passen les cadires de rodes. I el segon, a dalt dels dipòsits hi ha un tros que tampoc es
pot passar amb cadira de rodes. Abans d’entrar a la grava.
El regidor López comenta que el de la grava es vol arreglar per part de l’Ajuntament.
S’acorda per unanimitat les següents actuacions com a Districte Nord:
‐
‐
‐

Zones de lleure Parc de Can Font que s’acorda un import de 19.500 euros
Dignificació de locals comercials per un import de 2.000 euros
Passos de vianants Poble Nou per un import de 8.500 euros

4. Precs i preguntes.
En aquest apartat es demana per l’espai de gosses del carrer Dante. El regidor Massegú contesta
que en breu s’obrirà.
S’acaba la reunió a les 20.05 hores.

