Sol·licitud d’actuació municipal a l’atenció d’alcaldia
Atès que el passat 21 de setembre es va posar en coneixement del consistori,
per part de la Plataforma en Defensa dels Béns Comuns, que s’havia detectat la
realització d’obres a l’interior de Can Bori, a la Carretera de Sant Climent,
número 30.
Atès que aquestes obres no han estat comunicades a l’administració ni per la
propietat de la finca ni per les persones que, en l’actualitat, l’estan ocupant.
Atès que l’esmentada finca està reconeguda com a Bé Cultural d’Interès Local
des de l’any 1990, així com el conjunt urbà del que forma part, conegut com a
Conjunt Urbà del Bori.
Atès que l’Ajuntament és la primera administració competent en la defensa del
patrimoni local.
Atès que a la sessió del Ple Municipal celebrada el passat 24 de setembre, a la
part de control, es va formular una pregunta al govern al respecte, que va ser
resposta per part del 1r Tinent d’Alcaldia de Ciutat Sostenible i Saludable en el
sentit que s’havia fet una inspecció des del departament de protecció de la
legalitat i s’havia aixecat una acta al respecte.
Atès que els dos grups municipals que signem aquesta petició considerem
insuficient aquesta resposta i l’actuació que s’hi exposà, atenent a la importància
del patrimoni que està en risc.
Els grups municipals d’Esquerra Republicana i Podem-Esquerra Unida sol·licitem:
-

Una intervenció immediata per part de l’Ajuntament de Sant Boi que
permeti aturar ràpidament les actuacions il·lícites que s’estan produint i
que estan posant en risc el patrimoni.

-

Una còpia de les diferents actes que s’hagin aixecat des de la denúncia
dels fets, tal com va informar el 1r Tinent d’Alcaldia en la darrera sessió
plenària.

-

La convocatòria extraordinària i urgent del Consell Municipal del Patrimoni
Arquitectònic.
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Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Podem - Esquerra Unida

