
Resum del Ple de l’Ajuntamemt de Manresa de 22 de gener del 2015

S’inicia a les set i cinc de la tarda amb tots els regidors i regidores presents.

Entre els Donar Comptes la incoació de l'expedient per concedir la medalla de la ciutat
al Mèrit Cívic a AMPANS
Pocs dictàmens,  només set, dels quals quatre són l’adaptació de tres consorcis  (Per
l’impuls dels serveis educatius i socials, del Parc Central i Localred) a la LARSAL. La
CUP s’hi absté. També s’aprova el conveni amb l’ATM per la integració  tarifària que
dona lloc a un breu debat sobre el futur del transport públic a la comarca.
La primera proposició és la que presenta Arran a través de la CUP sobre l’ampliació de
l’horari  de la biblioteca municipal. L’equip de govern argumenta que actualment  el
manteniment  d’aquest  equipament  ja  costa  645.000€  anuals.  Malgrat  això,  es
comprometen  a seguir  negociant  amb la  Diputació per  tal  d’aconseguir  els  recursos
suficients per obrir unes hores setmanals, si més no una aula d’estudi. El representant
d’Arran accepta l’esmena de CiU tot i que assegura que es mantindran a l’expectativa
del seu compliment. La següent moció també és de la CUP i proposa fer oficial el nom
popular  del  carrer  dels  Esquilets (oficialment  Sant  Joan  Baptista  de  la  Salle).  Per
reforçar la proposta intervé en el Ple l’historiador Francesc Comas que fa un repàs a
l’evolució toponímica d’aquest carrer de la ciutat. Finalment, l’equip de govern rebutja
canviar el nom del carrer però es compromet a posar una placa amb la referència al nom
popular. La tercera moció també de la CUP proposa completar l’itinerari de vianants
que uneix les Escodines i el Barri Antic amb el carrer Guimerà ampliant l’espai per a
vianants al  carrer Infants. S’aprova amb els vots favorables de CiU, PSC, ERC i la
mateixa CUP. La moció de la PxC de rebuig al TTIP es rebutja sense debat. Les dues
mocions del PP per bonificar determinats impostos també són rebutjades per la resta de
grups.
A dos quarts de deu s’acaba el Ple Ordinari més breu de la legislatura.
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