
Moció que presenten un grup de veïns del carrer Puigterrà de Dalt a través del
Grup Municipal de la CUP al Ple de l’Ajuntament de Manresa de 19 de febrer de
2015

Atès que el carrer Puigterrà de Dalt i els del seu entorn presenten un estat de neteja i
conservació  molt deficient, tant a nivell de paviment i voreres com de les façanes de
molts edificis.  

Atès que la senyalització deficient dels carrers Puigterrà de Dalt i Flor de Maig genera
confusió i fa que molts vehicles optin per no respectar-la i accelerar, provocant sovint
situacions de perill.

Atès que les voreres del carrer Mossèn Cinto Verdaguer estan aixecades a causa del
creixement de les arrels de l’arbrat. 

Atès que la majoria d’edificis d’aquesta zona no disposen d’aparcament i que tampoc
n’hi ha per als visitants.

Atès que la poca il·luminació dels contenidors situats a la cantonada entre el carrer
Llussà i el de  Sant Andreu faciliten l’acumulació de deixalles i excrements humans.

Proposa:

1.  Que  s’incrementi  la  freqüència  de  la  neteja  viària  amb  aigua  als  carrers  més
utilitzats del barri de Vic Remei a dues vegades per setmana.

2. Que s’eviti la sortida de rates dels embornals col·locant-hi tubs tipus sifó.

3. Que es modifiqui el sentit de la circulació al segon tram del carrer Puigterrà de Dalt.

4. Que l’Ajuntament faciliti als veïns d’aquest carrer la pintura i els estris necessaris per
pintar murals de contingut artístic a les façanes que amb aquest objectiu cedeixin els
seus propietaris.

5. Que es faci un control exhaustiu de l’estat d’edificis i solars buits, obligant els seus
propietaris a tenir-ne la cura que exigeixen les ordenances municipals per tal d’evitar
perills i molèsties.

6.  Que  es  canviïn  de  lloc  els  contenidors  del  carrer  Llussà  o  que  s’il·lumini
adequadament la cruïlla amb el carrer Sant Andreu.

No obstant el Ple decidirà 

Adam Majó Garriga                     GM de la CUP               Manresa, 4 de febrer del 2015


