
Moció de la CUP per la creació de la comissió impulsora del nou Pla de Mobilitat Urbana

Atès que el 21 de juny del 2012 aquest Ple va aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible de Manresa (PMUS) 2011-2016.

Atès que, com queda clar en el seu enunciat, l’esmentat PMUS ja ha esgotat el seu termini de
vigència.

Atès que moltes de les propostes d’actuació del  Pla no han estat  executades o han estat
executades només en part. Per exemple, 

-Carril bus Ctra. Vic-Passeig (2011-13)

-Carril bus Bases i Sant Cristòfol (2014-16)

-Reducció temps trajecte trens Manresa- Barcelona (2014-16)

-Millora itineraris escolars (2011-13)

-Ampliació de l’espai per vianants al centre històric (2011-13)

-Millora mobilitat polígons industrials (2011-13)

-Actuacions puntuals: escales mecàniques i ascensors (2014-16)

-Millora itineraris ciclistes actuals (2011-13)

-Carrils bus- taxi- bici (2014-16)

-Nous aparcaments públics (2014-16) 

Atès que,  més enllà de les actuacions no executades, la ciutat de Manresa segueix tenint
problemes greus de mobilitat. Tot i que les darreres dades oficials són de l’any 2006 (Enquesta
de Mobilitat Quotidiana,  IDESCAT),  sembla que les xifres sobre el repartiment modal de la
mobilitat no han variat gaire, i són més properes a les dades del 2006 (72% en vehicle privat,
23% a peu, 5% en transport públic) que no a l’escenari previst al PMU, que distingia entre un
escenari de «canvi moderat» (65%, 25%, 10%) i un de «canvi significatiu» (58%, 29%, 13%).
Tot i això, el POUM preveu per al 2031 un escenari encara més optimista (43%, 47%, 10%). 

Atès que, si no s’elabora un nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, serà impossible arribar als
objectius plantejats, uns objectius absolutament imprescindibles si volem que Manresa sigui
una ciutat sostenible de cara al futur immediat. 

Atès que a l’opuscle «Plans de mobilitat urbana. Reflexions i criteris d'elaboració - Volum I»,
editat  per  la  Diputació  de  Barcelona  l’any  2010,  queda  clar  que  «enfront  del  tradicional
protagonisme dels desplaçaments amb vehicle privat en els estudis i plans de trànsit del passat
segle xx,  la planificació de la  mobilitat  ha de posar els  ciutadans i  les seves necessitats i
expectatives en el centre de la seva mirada i al bell mig de les seves actuacions. A més, si es
parteix de la premissa que el ciutadà és el destinatari final de l’acció pública, resulta innegable
que,  en  un  procés  de  planificació,  el  factor  pedagògic  envers  la  ciutadania  és  de  capital
importància. Així, la planificació de la mobilitat no es pot reduir només a un exercici virtuós de
planificació tècnica. Ha de ser un procés il·lusionador pensat amb i per a la ciutadania».

Atès que, al mateix document, la Diputació insisteix en què «el procés PMU demana l’aplicació
d’un  enfocament  nou  en  la  manera  de  treballar  tradicional  dels  ajuntaments.  Aquest  nou
enfocament haurà de ser assumit pels representants polítics i  pel cos tècnic. Aquesta nova
manera de planificar i gestionar es caracteritza fonamentalment per:



•La necessitat de l’assoliment d’un pacte previ entre els responsables de la presa de decisió en
el procés planificador;

•Ésser coparticipada amb els ciutadans i les parts interessades;

•Ésser transversal  horitzontalment en el  si  de l’ens promotor i  cooperadora entre les altres
administracions implicades;

•Estar basada en una programació temporal i economicofinancera realista de les seves línies
d’actuació;...»

Atès que el mateix document identifica que «el PMU ha d’incorporar la perspectiva del gènere i
la cohesió social i ha d’assegurar que la participació arriba a grups socials com ara els nens,
els joves, les persones grans, les dones, les persones  amb  mobilitat  reduïda  (PMR)  o  els
col·lectius   amb   ingressos   baixos.   Fruit  d’aquest  treball,  el  pla  ha  d’incloure  propostes
específiques de millora de la mobilitat d’aquests grups socials que, al cap i a la fi, són els que
duen a terme la majoria de desplaçaments dins d’un municipi usant els modes de transport més
sostenibles».

Atès que el document també afirma que «un PMU exigeix la participació dels ciutadans i de les
parts implicades amb interessos legítims en matèria de mobilitat des del començament, en el
procés de presa de decisions, durant l’aplicació de mesures i en l’avaluació del pla. El PMU ha
de poder demostrar clarament com l’ajuntament ha treballat, amb altres organitzacions, amb els
operadors de serveis de transport i  amb la ciutadania, en la identificació dels problemes de
mobilitat  i  en  la  recerca de les  solucions adoptades.  De la  mateixa  manera,  també ha de
demostrar com els resultats de la participació s’han incorporat de forma efectiva a la diagnosi i
la presa de decisions».

Atès que el Consell Municipal de Mobilitat, que fou el principal fòrum de debat en el procés de
l’anterior PMU, actualment es reuneix només un cop l’any i no té prevista l’elaboració d’un nou
PMU. 

Atès que, per començar la redacció del nou PMU a l’inici del mandat 2019-2021 calen una
sèrie de treballs previs que han de començar, com a molt tard, l’any 2018.

És per tot això que proposem els següents acords:

1.- L’ajuntament crearà, abans del mes de març de 2018, la comissió impulsora d’un nou Pla de
Mobilitat Urbana, formada per tècnics i càrrecs polítics (del govern i de l’oposició), que faci els
treballs previs necessaris per poder iniciar el procés d’elaboració del nou PMU i que asseguri el
desenvolupament de l’acord segon d’aquesta moció.

2.- L’ajuntament convocarà, abans de mes de juliol del 2018, una sessió del Consell Municipal
de Mobilitat, que ha de ser el principal instrument de participació durant l’elaboració del nou
PMU. Aquest Consell Municipal ha d’estar format, com a mínim, per entitats veïnals, sindicals,
empresarials, ecologistes, empreses de serveis de transport, serveis públics relacionats amb la
mobilitat,  associacions  d’usuaris,  altres  administracions  públiques  de  rang  superior,  i  per
representants dels col·lectius esmentats a l’atès vuitè (els nens, els joves, les persones grans,
les dones,  les persones amb mobilitat  reduïda i  els col·lectius amb ingressos baixos),  i  es
reunirà  un  mínim  de  3  cops  l’any  a  partir  del  2018.  El  Consell  de  Mobilitat  treballarà
prioritàriament, durant els següents mesos, en l’elaboració del nou PMU. 

No obstant, el Ple decidirà

Jordi Masdeu Valverde, GM de la CUP

Manresa, 12 de desembre de 2017


