
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 16 d’Abril del 2015

S’inicia a les 7 de la tarda amb tots els regidors i regidores presents.
Entre d’altres, dictàmens per concedir la  Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a
Ramon Busquet i Guixé (Amics de la Seu) i per dedicar una escultura al Pintor Josep
Vila Closes. Dictàmen per adquirir terrenys a la societat municipal FORUM per valor
de 500.000 € (2.500.000€ en quatre anys) perquè pugui fer front al  deute acumulat.
Dictàmen per modificar puntualment el Pla General per facilitar la posterior aprovació
d’un pla especial que permeti incrementar els usos a l’entorn del Mas de l’Ollé. Tots hi
voten a favor menys la CUP que entén que el projecte segueix sent excessiu.
Hi  ha  5  mocions.  La  primera  és  de  la  CUP  per  donar  suport  a  la  campanya
reformahoraria.cat que  proposa  horaris  que  permetin  més  i  millor  temps  lliure.
S’aprova amb els vots en contra del PP que afirma no entendre la proposta. La següent
moció  també  és  de  la  CUP i  planteja  la  necessitat  de  sol·licitar  la  revisió  del  Pla
Director Urbanístic del Pla de Bages  i  de tot  el  planejament  superior vinculat  per
adaptar-lo a les necessitats i realitats actuals. S’aprova amb l’abstenció d’ERC. També
s’aprova per unanimitat la proposició d’ERC per commemorar el dia de l’alliberament
i l’orgull LGTIB. Obté en canvi el vot en contra del PP la moció també d’ERC de
rebuig a l’IVA del 21% per la cultura. Finalment, la moció de CiU pactada amb els
representants dels treballadors municipals per ajornar la revisió de la valoració de llocs
de treball també s’aprova per unanimitat malgrat la presència a la sala de membres de
la policia local disconformes amb aquesta decisió.
Una sola pregunta, de la CUP, permet saber que rescindir el contracte de concessió de la
gestió i explotació de la zona blava vigent fins l’any 2023 costaria aproximadament 9M
d’€. 
Finalitzat  el  Ple  i  tenen  lloc  les  juntes  generals  de  FORUM  i  MEES  (Manresana
d’Equipaments Escènics). D’aquesta segona sabem que l’any passat es va tancar amb
unes pèrdues de 119.000€, que s’han fet 195 funcions de 143 espectacles i que hi han
assistit 86.000 espectadors.
A un  quart  d’onze  s’aproven  les  actes  d’aquestes  dues  juntes  generals  i  s’aixeca
definitivament la sessió.
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