
PLATAFORMA PER LA SEGURETAT I EL CIVISME DE MANLLEU. 
PROPOSTES PER L’AJUNTAMENT DE MANLLEU, DEPARTAMENT 
D’INTERIOR I EL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE VIC 
EN SEGURETAT CIUTADANA 

Benvolgudes/benvolguts veïns de Manlleu, 

Vist l’increment de robatoris, actes delictius, així com el nombre de actes 
incívics que hem arribat a normalitzar dins el nostre municipi i  la impotència 
que sentim davant aquesta situació. La Plataforma de Seguretat i Civisme de 
Manlleu proposa un conjunt d’accions de millora que creiem que com  poble de 
Manlleu podrien ajudar-nos a  revertir la situació: 

1. Pel proper exercici, sol·licitem que es modifiquin els pressupostos 
municipals  i s’augmenti la partida en seguretat ciutadana en detriment 
de totes les altres partides excepte sanitat i educació (i si s’escau 
alguna partida relacionada amb les accions que proposem):  

! Aquest augment hauria d’anar destinat a augmentar la plantilla 
de la policia local,  i si s'escau,  augmentar nombre de 
administratius del mateix departament 

! Garantir la seva formació continua. 
! En paral·lel s’ha d’augmentar la seva nòmina, pensem que això 

garantirà que no marxin i que s’impliquin en el municipi 
(recentment hem perdut sis agents, han marxat cap a altres 
municipis, aquest ja estaven formats i amb armes). 

! Accions encaminades a poder agilitzar la tramitació de 
denúncies i reduir el temps d’espera dels ciutadans. 

! Destinar un agent i/o administratiu per que dediqui unes hores 
setmanals (4 hores) a fer una revisió a les xarxes socials per 
poder extreure informació del que està passant el poble. 

! Lloguer esporàdic d’una grua per recollir cotxes mal aparcats en 
tot el municipi (TOTS ELS ESPAIS SENSE EXCEPCIÓ) 

! Demanem que tot el que està regulat s’apliqui sense i 
intransigència:  la normativa de patinets elèctrics, la velocitat en 
el nucli urbà, sorolls de motors d’explosió, entre d’altres…  

! Els que no estiguin legislats que des de l'ajuntament es pugui fer 
un decret per poder multar-ho com tirar brossa el terra, destruir 
mobiliari urbà.... 

! També pensem que seria convenient proposar a Interior que posi 
una comisaria de Mossos d’Esquadre a Manlleu (facilitant si 
s’escau l’espai, proposem l’antic solar del pisos de Can Garcia). 
En cas de que no sigui possible que augmentin els efectius. 

2. Ajudes i subvencions: 
! Si alguna persona o unitat familiar rep una compensació 

econòmica, en espècies o serveis (ajuda),  i en la seva unitat  
familiar hi ha alguna persona que ha delinquit no rebrà l a dita 
prestació per un període de dos anys ( sense prejudicis als altres 
usuaris).  
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! Si alguna unitat familiar o persona està ocupant una vivenda 
il·legalment, tampoc rebrà cap compensació econòmica, en 
espècies o serveis (ajuda). Això també s’aplicará als que no 
tinguin una situació regular segons la legislació vigent (il·legals) 

! També demanem que tota prestació econòmica per ajudes social i 
manca de trebal l hauria d’anar acompanyada d’una 
contraprestació per part del que la rep. Aquesta podria ser 
treballar per l’ajuntament ( part de la prestació serviria per donar 
d’alta a la Seguretat Social), durant 5 dies al mes en tasques 
socials i de manteniment del municipi. 

! Volem una ciutat, però de qualitat. No acceptem que 
s’empadronin les persones que estan en una situació irregular o 
ocupant de manera il·legal alguna vivenda. En paral·lel si hi ha 
alguna persona reincident en delinqüència , demanem que sigui 
persona non grata al municipi i s’expulsi de Manlleu. 

Per tot l'exposat fins el moment, tenint en compte que totes i tots en som 
coneixedors i ho estem vivint en pròpia pell. Exigim com a veïnes i veïns del 
poble de Manlleu  una resposta contundent i ràpida a les nostres peticions i 
d’altres que puguin sorgir. 

EL NOSTRE GRAU DE PREOCUPACIÓ I  INDIGNACIÓ HA ARRIBAT A DIR 
PROU,  PER TANT HA  DE SER L’OBJECTIU PRINCIPAL QUE CAL 
SOLUCIONAR DELS NOSTRES REPRESENTANTS POLÍTICS. ÉS PER AIXÒ 
QUE AMB LA SEGÜENT SOL·LICITUD ADJUNTEM SIGNATURES 
RECOLLIDES EN LA PLATAFORMA PER LA SEGURETAT I EL CIVISME DE 
MANLLEU. 

Manlleu , 7 de novembre de 2021 
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