Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER SER
CONTESTADA PER ESCRIT, SOBRE EL NOU EQUIPAMENT CÍVIC DE “EL
PALAU”
A les passades Comissions Informatives Municipals d’Espai Públics i Serveis Personals, es va
explicar, respectivament, el projecte i el pla d’usos d’un nou equipament al barri de “El Palau”,
que es proposa que ocupi una part de la pista poliesportiva situada a la ronda Alfons X, darrera
la Parròquia de Sant Pau.
Més enllà de les característiques tècniques i de l’import pressupostat que ja figurava al
Pressupost corresponent a l’exercici 2019, ens ha cridat l’atenció la presentació dels usos, atès
que ambdues comissions, els regidors responsables van tenir molt d’interès en assenyalar que
l’espai no està pensat només per a “Sevillanes”.
L’AV de Rocafonda fa temps que reivindica un nou local social. A més, l’Associació Cultural de
Rocafonda té problemes a causa de la seva activitat i la compatibilitat amb d’altres que es
desenvolupen al CC de Rocafonda. A altres barris, com en el cas de l’Havana, l’activitat que es
realitza als centre socials és motiu de queixes dels veïns. I així se’n podrien enumerar algunes
més.
Per altra banda, ens consta que no s’ha parlat amb totes les entitats que poden ser possibles
usuàries del nou equipament si realment es pensa com una extensió del centre cívic del carrer
del Poeta Josep Punsola.
És per tot això que el grup municipal de CiU presenta, per ser contestades per escrit, les
següents,
PREGUNTES:
PRIMERA.- Amb quines entitats s’ha treballat el pla d’usos del nou equipament?
SEGONA.- Quin és el quadrant d’activitats que s’hi preveuen realitzar?
TERCERA.- Amb quins representants de l’AV de Rocafonda s’ha parlat del projecte? Quan?
QUARTA.- Per quina raó no s’ha tingut en compte l’espai del carrer Gibraltar, més proper al
centre cívic de Rocafonda?
CINQUENA.- Es preveu una inversió similar al barri de l’Havana o altres?
SISENA.- Quin és el calendari amb el que es treballa per realitzar les actuacions previstes a
l’Espai Jove de Rocafonda?
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