PREC QUE REALITZA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PEL QUE FA A LA PETICIÓ QUE HAN FET
VEINS DEL BARRI DE LA PASTORETA EN RELACIÓ A LES FESTES DEL SEU BARRI

Un grup de veïns del barri de la Pastoreta s’han organitzat els darrers anys per tal de fer una sèrie de
peticions al voltant de les festes del barri de la Pastoreta, en concret, 408 persones han signat a la
reclamació que es faci un control de les immissions acústiques i per evitar limitacions de moviments del
veïnat durant les festes de l’AAVV del barri de la Pastoreta. Durant anys anteriors
Arran d’aquestes accions per part de veïns del barri de la Pastoreta, es va fer una reunió entre una
representant d’aquests veïns per una banda, i per l’altra amb la Regidora de l’àrea de participació ciutadana
i transparència Sra. Montserrat Flores i una tècnica del departament de Participació Ciutadana.
Durant aquesta reunió, es va arribar als següents acords:
-

-

Que les atraccions i elements d’activitats de la festa s’eliminarien les sirenes.
Que les atraccions i els establiments rebaixarien el soroll (música, clàxon, ...), regulat en el Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives. En concret, es parla de permetre al mínim el soroll l’Increïble Hulk .
Que es canviaria l’emplaçament de la xurreria per a poder evitar fums i olors.
Que es respecti amb espai suficient de deambulació el pas de vianants per les voreres ja que hi ha
llocs on hi ha dificultats en certs casos.

Segons expressen aquests veïns, en aquesta trobada es va arribar al consens que aquests acords es
concretarien per escrit per part de l’Ajuntament donant-ne fe.

PREC:
1.- Demanem a l’Ajuntament que plasmi per escrit els acords arribats entre veïns i l’Ajuntament.
2.- Que l’Ajuntament impulsi els acords detallats en l’exposició de motius.

