Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL CIU MATARÓ PER SER
CONTESTADA PER ESCRIT SOBRE EL PLA D’IMPULS DEL CENTRE
El PAM 2017 inclou la “Creació i activació de la Taula Transversal de Comerç”, un
projecte que respon a la necessitat real i urgent de revitalitzar el centre de la ciutat, tant
a nivell comercial, com en temes urbanístics, de via pública, de neteja i altres
actuacions. El projecte, prioritari pel Govern, està dotat d’un pressupost anual que
s’hauria d’allargar fins a final de mandat.
El 17 de març, i prèvia organització interdepartamental dels diferents serveis, es
constitueix la primera trobada de la Taula transversal. A partir d’aquesta primera
trobada es comencen a preparar les diferents accions a llarg termini i aquelles
denominades “Mentrestant” que son a curt termini.
Dintre d’aquest pla d’accions es va proposar fer un concurs d’idees sobre les
actuacions que cal fer al centre de la ciutat des de les diferents òptiques. El document
de base per al concurs ja estava complet i finalitzat uns dies abans del trencament
entre CiU i PSC, pendent només d’aprovació a la taula de reunions de Govern.
Malgrat tenir l’esperança que el Govern actual del PSC seguís amb aquesta tasca,
rebem informacions externes de que no s’està duent a terme.
És per això, que el Grup Municipal de CiU formula les següents PREGUNTES per ser
contestades per escrit:
1. En quin estat es troba aquest document de bases pel concurs d’idees de la
revitalització i promoció del Centre-Casc Antic?
2. Essent coneixedors que no s’ha tornat a convocar la Taula Transversal de
Comerç, quan pensen fer-ho? O si no ho fan, pensen dissoldre-la?
3. Quines son les properes accions a portar a terme amb la Taula Transversal?
4. Es mantindrà el compromís del pressupost dedicat a Pla de Centre fins a finals
de mandat amb la quantitat acordada de 230.000€? Si no és així, a que es
pensa destinar?
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