
PROPOSICIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  DE  LA  CUP,  PSC  I  DM  –PER
INICIATIVA  DE  L’ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS  I  DE  LA  PLATAFORMA  D’OPOSICIÓ  ALS
PARQUÍMETRES DEL BARRI DE LA BALCONADA–, SOBRE MULTES TRAMITADES ARRAN DE
DENUNCIES FETES PER LA UTE QUE EXPLOTA EL PARQUING DE L’HOSPITAL DE SANT JOAN
DE DEU.

Atès que, segons que ha reconegut l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa, entre els mesos de
novembre de 2015 i març de 2016 es van rebre un total de 404 denuncies voluntàries per part de la
UTE que  gestiona  el  pàrquing  de  Sant  Joan  de  Déu sobre   vehicles  que  considerava  que
estaven mal estacionats a l’entorn de l’Hospital.

Atès que de les 404 denúncies rebudes; com a mínim 189 van acabar sent “denuncies efectives” per
part de la Policia Local i, per tant, van acabar en sanció econòmica.

Atès que les denúncies quedaven registrades com si les hagués efectuat l’agent 001, que segons
la regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Mobilitat, Olga Sánchez, és el que agrupa totes
les denúncies que no tenen un agent real assignat.

Atès que aquest suposat agent 001 no existeix a la plantilla de la Policia Local; i que, per tant, les
denúncies han estat  tramitades  amb un més que possible  defecte  de forma en no  constar  en la
notificació als usuaris un  agent real assignat a qui poder demanar explicació i amb qui contrastar
l’abast real de la gravetat i veracitat de la situació de trànsit denunciada.

Atès que la mateixa regidora, Olga Sánchez, ha reconegut sobre aquest procediment de connivència
amb la UTE que, davant de l’acumulació d’aquestes denúncies, l’Ajuntament va decidir aturar-lo
el mes de març.

És per tot això que els grups municipals sota signants proposen l’adopció dels següents,

ACORDS:

1.  L’Ajuntament  de  Manresa  anul·larà  totes  les  denuncies  tramitades  pel  procediment  de
denúncia voluntària de la UTE que gestiona el pàrquing de l’Hospital de Sant Joan de Déu i
tornarà els diners recaptats a qui ja hagi abonat la sanció imposada. En compliment d’aquest
acord, l’anul·lació de les denúncies i el retorn de les quantitats ingressades per la sanció es
faran efectives sense que sigui necessària la presentació de recurs individual per part dels
veïns i veïnes afectades.

2.  L’Ajuntament de Manresa consensuarà abans que no acabi l’any 2016 amb l’A.  VV. de la
Balconada i la Plataforma d’Oposició als Parquímetres de la Balconada un pla d’optimització
dels espais destinats a l’estacionament lliure de vehicles al barri que, a més d’identificar amb
senyalització horitzontal les places on es pot estacionar, planifiqui i periodifiqui actuacions de
millora dels solars que actualment són emprats com a zones d’aparcament lliure (a l’entorn de
l’església  i  al  costat  del  bloc  núm.  1).  El  Pla  tindrà  com  a  objectiu  ampliar  l’oferta
d’estacionament lliure per al veïnat. 

3.  El  Govern  de  Manresa seguirà  interlocutant  amb les  associacions  promotores  d’aquesta
proposició i els gestors de l’aparcament de l’Hospital de Sant Joan de Déu per tal que es revisin
a la baixa les actuals tarifes i/o s’estableixin bonificacions específiques per a determinats casos
que s’acordin.

No obstant això, el Ple Municipal decidirà,

Manresa, a 13 de juny de 2016.

Pel GM de la CUP Pel GM del PSC Pel GM de DM


