Ajuntament de Mataró

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER SER CONTESTAT PER ESCRIT REFERENT A L’ESTAT DEL SOLAR I EDIFICACIONS D’AMSA AL CAMÍ DELS CAPUTXINS
Veïns del barri de Els Molins, residents al Camí dels Caputxins, ens han fet arribar les seves
queixes - que en ocasions anteriors ja han adreçat a la Societat Municipal AMSA - per l’estat
d’abandonament del solar i l’edificació de la companyia que es troben tocant al mur del Cementiri Municipal dels Caputxins.
Als entorns d’un antic dipòsit d’aigua, així com a l’edificació amb accés des del Camí dels Caputxins, just davant la plaça Picó i Sinol, s’hi poden observar restes de deixalles diverses. A
més, el pany de la porta d’accés a l’edificació esmentada ha estat forçat i la porta s’ha tancat
amb un cadenat per ls persones que l’ocupen i que, al no haver-hi cap tipus de servei dins, fan
les seves necessitats entre els vehicles aparcats al davant. No només això, sinó que coincidint
amb l’ocupació s’han produït alguns robatoris en l’interior d’alguns vehicles de la zona
D’altra banda, l’espai que separa l’edificació d’una petita zona de repòs es troba en les mateixes condicions. De fet, des d’aquest espai es pot observar com la tanca del Cementiri ha estat
malmesa per tal de poder accedir al recinte, sembla que amb l’objectiu d’extreure durant la nit
peces metàl·liques dels tancaments dels nínxols.
Si baixem pel Camí dels Caputxins, també podem observar que s’ha trencat i tombat la barana
de fusta que evitava que les persones poguessin caure pel desnivell i com ha estat serrada part
de la barana metàl·lica de l’escala que porta al carrer de la Garrofereda.
Es per això, que el Grup Municipal CIU presenta, perquè sigui contestat per escrit,el següent,
PREC:
PRIMER.- Que els Serveis Municipals o d’AMSA realitzin els treballs necessaris de neteja i
reparació de tot l’espai, així com dels diferents elements de mobiliari urbà de la zona.
SEGON.- Que s’identifiqui a les persones que ocupen l’edificació a la que s’ha fet referència i
se’ls trobi, si fos el cas, un lloc on puguin ser atesos adequadament.
TERCER.- Que s’incrementi la vigilància per evitar les molèsties als veïns, així com la sensació
d’inseguretat.
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