
Proposició del grup municipal de la CUP i DM en relació a la situació 
actual del Mercat Municipal Puigmercadal

Atès que el Mercat Puigmercadal viu una situació complicada que s’ha accentuat els darrers
mesos amb el tancament de sis parades més que se sumen a les sis que ja estaven tancades,
d’un total de 39.

Atès que l'accés en vehicle al Mercat és complicat des de fa anys i que existeix un problema
d'ocupació de la  plaça per  part  dels  vehicles,  quan l'espai  s'hauria  de destinar  a  parades
exteriors.

Atès que a la primavera d’aquest any s’acaba la concessió a Puigmercadal, S.L. i l’Ajuntament
de Manresa ha mostrat la seva preocupació en reiterades ocasions per la situació actual del
Mercat i la voluntat de millorar-ne les condicions.

Atès que el Mercat Puigmercadal és un element imprescindible per la dinamització del Centre
Històric de la ciutat i l’aposta de l’equip de Govern amb la creació de la figura del Comissionat
del Barri Antic va en aquesta direcció.

PROPOSEM

1. Que l'Ajuntament retiri el cànon de lloguer a aquelles noves parades que vulguin entrar al
Mercat com a primera mesura per recuperar l’activitat a les 39 parades de la planta baixa.

2. Que l'Ajuntament estableixi bonificacions, marcant uns criteris previs, a aquelles parades que
tinguin problemes econòmics per consolidar-se al Mercat amb l'objectiu que aquestes no es
vegin obligades a tancar i d'aquesta manera evitar noves baixes al Mercat.

3. Que l'Ajuntament no reobri el procés de concessió del Mercat i comenci a treballar per la
gestió directa del servei, millorant-ne d'entrada l'accessibilitat i la senyalització i replantejant els
horaris d'obertura.

4. Que l'Ajuntament estudiï  la millora de l'accés al  Mercat des del  pàrquing com a primera
mesura per solucionar la problemàtica de l'aparcament i,  posteriorment, buscar una solució
definitiva en aquest sentit. Replantejar el sistema de bonificacions per l'aparcament i estudiar la
viabilitat d'introduir-hi també el pàrquing de la plaça Porxada.

5. Que l'Ajuntament estableixi una taula de converses amb les paradistes per posar fil a l'agulla
a les seves demandes i, en definitiva, per buscar solucions consensuades a les problemàtiques
actuals del Mercat.

No obstant, el Ple decidirà

Jordi Masdeu Valverde           GM de la CUP            Manresa,  16 de juliol del 2015 


