Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LES MESURES QUE
ES VAN PRENDRE DAVANT L’ NUNCIADA MANIFESTACIÓ DEL DISSABTE 2 DE JUNY I
LA SEVA APLICACIÓ
Els comerciants del centre de la ciutat han manifestat la seva indignació per com es van aplicar les
mesures arran de la manifestació unionista de dissabte passat a la tarda.
 Pel canvi d’itinerari que va fer transcórrer la manifestació pel carrer Sant Josep, un carrer estret.
 Pel fet que s’autoritzi una manifestació d’aquet tipus el primer dissabte de mes, un dels millors, si
no el millor dia de venda per a ells.
 I també pel fet de no avisar a les botigues de la zona pròxima a l’Ajuntament que no podrien obrir
aquella tarda.
No deixarem de defensar la llibertat d’expressió de tothom. Però com a representants dels ciutadans de
Mataró tenim dret a disposar de tota la informació de servei públic que pugui afectar el normal esdevenir
de l’activitat ciutadana. Dos dies abans de la manifestació es va convocar una Junta de Portaveus i no
se’ns va informar del canvi d’itinerari ni del grau d’informació que s’havia donat a la població i,
singularment, als comerços del centre de Mataró. Sabem que qui acaba autoritzant les manifestacions no
és el Govern Municipal, però sí queés preceptiu un informe de l’administració local per a l’autorització de
qualsevol manifestació.
Tothom té dret a expressar les seves opinions per les vies pacífiques i democràtiques i l’Ajuntament de
Mataró té la doble obligació de fer compatible els drets dels que es volen manifestar amb els drets dels
que estan treballant.
És per tot això que el GM de CiU formula les següents,
PREGUNTES:
Primera.-Des de quan coneixia el govern municipal el dispositiu de seguretat ciutadana aplicat pel cos
dels Mossos d’Esquadra?
Segona.- Va tenir en compte els perjudicis per l’activitat econòmica de la ciutat?
Tercera.-Es va informar el sector comercial dels canvis?
Quarta.-Per tal de causar menors perjudicis a tercers, es van proposar altres itineraris o diferent
calendari per part dels serveis municipals?
Cinquena.- Quina explicació dóna la regidora de Promoció Econòmica, al sector comercial de la ciutat,
sobre aquesta falta de sensibilitat en l’actuació municipal?
Sisena.- El grup “Mataró se queda en España” és una entitat mataronina legalment registrada? Pot
especificar la data del seu registre?
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