
Moció  del  GM de  la  CUP per  reordenar  l’aparcament  públic  de  pagament  al
Centre històric i reduir-ne el dèficit d’explotació.

1. Atès que al centre històric de la ciutat hi ha tres aparcaments de pagament que
tenen  una  molt  baixa  ocupació.  Un  d’ells  està  gestionat  per  l’empresa  municipal
FORUM  –(Centre  Històric)  i  els  altres  dos  estan  gestionats  per  l’empresa  EYSA,
mitjançant  concessió directa (Reforma) o a través de l’explotació  de la  zona blava
(Milcentenari).

2. Atès que la gestió de l’aparcament  Centre Històric va generar l’exercici  2013 un
dèficit de 276.138,75 € dels quals 113.240,04 corresponen als resultats d’explotació. 

3.  Atès que la  darrera liquidació  de la  zona blava efectuada -la  de l’any  2012-  va
suposar una despesa per l’Ajuntament de 244.029,70€ en no haver arribat al 55% de
l’ocupació.

4. Atès que la plaça Milcentenari està destinada a zona verda  -tant en l’actual POUM
com, molt probablement, en el POUM que estem en tràmits d’aprovar- i que aquest
aparcament té una ocupació molt inferior al 55% pactat amb la concessionària.

5. Atès que l’experiència ens demostra que al centre històric de la ciutat hi ha un excés
d’oferta d’aparcament de pagament.

6. Atès que eliminar la rotació de l’aparcament Centre Històric representaria un estalvi
d’entre 50.000 € i 100.000€ anuals.

Proposa:

1. Que abans d’acabar l’actual legislatura s’eliminin les places de zona blava de zona
interior  de  la  plaça  Milcentenari  i  es  deixin  únicament  les  que  queden  davant  les
arcades de l’antic claustre.

2. Que s’elimini de forma immediata la rotació de l’aparcament de Centre Històric i que
es mantinguin  únicament les places per a abonats 

3. Que paral·lelament a la implantació d’aquestes mesures es negociï amb l’empresa
EYSA una modificació del contracte d’explotació de la zona blava i de l’aparcament de
la Reforma per tal de reduir-ne el dèficit registrat.

No obstant això, el ple decidirà

Adam Majó Garriga              GM de la CUP          Manresa, 11 de setembre del 2014
 


