Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE FORMULA EL GM DE CiU
EN REFERÈNCIA A LA NETEJA I MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC AL BARRI
DE PLA D’EN BOET
Hem pogut conèixer per les xarxes socials una carta presentada per l’AV Torre Llauder
on expressen la seva queixa i mal estar per l’estat en que es troben els carrers del barri
de Pla d’en Boet, tant pel que fa a l’estat de les voreres i calçades com pel que fa a la
seva neteja.
Per altra banda, denuncien que, des del passat dia 7 de setembre, la plaça Assemblea
de Catalunya es troba tancada per evitar accidents a causa de possibles
despreniments de la Xemeneia de l’antic tint Tintex, S.L. sense que hores d’ara s’hi
hagi fet cap actuació.
Davant d’aquests fets, el GM de CiU formula, per que li siguin contestades per escrit,
les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Atès que la Xemeneia de l’empresa Tintex, S.L, com la resta de xemeneies
que es conserven, pertanyents a antigues indústries de la ciutat, és considerada
patrimoni de la ciutat i està inclosa en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i
Ambiental, quin és el manteniment que se li fa? Quins són els desperfectes a causa de
la tempesta del passat dia 7 de setembre, quin el cost de la seva reparació i
rehabilitació i per quan està prevista l’execució?
Segona.- Quins són els carrers del barri inclosos en els plans directors d’asfaltat i de
manteniment de voreres i per quan està prevista la seva reparació?
Tercera.- Preveu el govern municipal alguna actuació per tal de millorar la neteja de la
via pública i de l’entorn dels contenidors de recollida domèstica de residus?
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