Ajuntament de Mataró

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER SER CONTESTAT PER ESCRIT PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS PELS VIANANTS A LA CANTONADA DEL
CARRER GOYA AMB LA RONDA PRIM
Fa setmanes, tal vegada ja podem parlar de mesos, que a causa d’uns despreniments en una
nau industrial abandonada, es va tallar la circulació de vehicles al carrer Goya d’aquesta ciutat
entre el carrer Iluro i la ronda Prim. El cas és que el tall no afecta només als vehicles, sinó també al vianants, que es veuen obligats a donar una volta considerable.
Donem per fet que des del Servei de Llicències s’estan duenta terme tots els tràmits i requeriments necessaris per tal que els propietaris de l’immoble procedeixin al seu enderroc o rehabilitació, però mentrestant, no només s’està perjudicant als ciutadans que venien utilitzant aquesta
via, sinó que el tancament també provoca un risc molt important pels vianants que circulen per
la vorera de la ronda Prim. Aquests, es veuen obligats a fer un recorregut d’uns 20 metres per
la calçada d’una via amb molta circulació i en la qual alguns vehicles agafen velocitats elevades.
Fent-nos ressò de les queixes de diversos ciutadans i ciutadanes de Mataró, aquest Grup Municipal presenta, perquè sigui contestat per escrit, el següent,
PREC:
Què es procedeixi a obrir, amb les corresponents mesures de seguretat, la vorera del costat
mar del carrer Goya en aquest tram i que es senyalitzi un pas pels vianants en el tram
corresponenta la cantonda d’aquest carrer amb la ronda Prim. D’aquesta manera
garantitzariem la seguretat de les persones que han de passar per aquest tram on, a més, es
troba el pas de vianants per creuar aquella via.
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