
PROPOSICIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC, ERC,
PP,  PxC  i  CUP  A  L’AJUNTAMENT  DE  MANRESA  PERQUÈ  SIGUI
VINCULANT  EL  RESULTAT  DE  LA  CONSULTA  POPULAR  SOBRE  EL
TEATRE CONSERVATORI.

Atès que actualment  l’Ajuntament  de Manresa està realitzant  els  treballs  relatius a
l’elaboració del Pla d’Ordenació Municipal de Manresa (POUM), que es troba en fase
de redacció.

Atès que aquest  document és el  que ha de marcar les directrius urbanístiques en
relació a la projecció actual i futura dels espais urbans i dels edificis de la nostra ciutat.

Atès que el teatre Conservatori és un equipament actualment en ús que acull algunes
activitats dins del món de les arts escèniques de Manresa.

Atès que les perspectives de manteniment i conservació de l’expressat edifici, com a
tema d'especial transcendència per als interessos dels veïns, han generat un viu debat
ciutadà, fruit de la futura reordenació de l’espai de la Plaça Sant Domènec en el marc
de les previsions del POUM.

Atès que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa ha decidit organitzar una consulta,
amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, sobre la permanència de l’edifici del Teatre
Conservatori a la Plaça de Sant Domènec en el planejament municipal.

Atès que les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal són només
consultives, per la qual cosa no haurien de vincular jurídicament, els grups polítics sota
signants volen manifestar la seva voluntat d’atorgar a la consulta un caràcter vinculant.

Es per tot  això  que els grups polítics  municipals  de l’Ajuntament  de Manresa sota
signants proposem l’acord següent:

L’Ajuntament  de Manresa considerarà  el  resultat  de la  consulta  d’iniciativa  popular
organitzada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa com a vinculant, de manera
que aquest  condicionarà les actuacions urbanístiques que el  planejament  municipal
hagi  de  preveure  en  relació  a  la  conservació  o  desaparició  de  l’edifici  del  Teatre
Conservatori de la Plaça Sant Domènec de Manresa.
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