Ajuntament de Mataró

Sr. Juan Carlos Jerez Antequera
Regidor de Seguretat

Benvolgut,
Un veí de la plaça José López Miravete, davant el CC de Pla d’en Boet, ens ha dirigit un escrit
en el qual, entre altres coses, diu:
“És pràcticament diari trobar-nos a joves que, amb la pilota, colpegen la façana de l'edifici del
davant, la del Centre Cívic i, fins i tot, les casetes baixes que hi ha al carrer Elcano. He arribat a
veure com la pilota petava al balcó d'un veí. A més de la molèstia a nivell acústic que provoca,
pot generar un deteriorament de la façana que, evidentment, aniria a càrrec dels veïns (i de tots
plegats en el cas del Centre Cívic). Hi ha una senyal que de forma CLARA estipula que no es
pot jugar a pilota en aquest espai, però la gent no en fa ni cas. Algun cop he trucat a la policia
local (vaig enviar una queixa pels mitjans que disposa l'Ajuntament i la seva resposta va ser
aquesta, que avisés en cada cas), però així no es soluciona res. Alguns cops no vénen, d'altres
al cap d'una bona estona d'estar suportant els cops... “
En un escrit anterior, la mateixa persona expressava la seva queixa pels vehicles que aparquen
al carrer JS Elcano mentre es troben als bars que disposen de terrasses a la plaça.
Qualsevol usuari de l’equipament pot confirmar els fets que aquest senyor denuncia, per altra
banda fàcils de comprovar preguntant al personal del Centre Cívic. També són una evidència
del que passa els caps de setmana les pintades a les parets i les ampolles i altres restes que
es troben en aquest indret. És per aquesta raó que et prego vulguis donar instruccions a la
Policia Local, que habitualment visita l’equipament, per tal que realitzi la corresponent vigilància
segons el seu propi criteri.
Resto doncs a l’espera de les teves notícies.
Molt cordialment,

Josep Maria Font Morera
Regidor del GM de CiU
Mataró, 9 de gener de 2018
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