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EXPOSA
constar eb fetB i ¡aonarnents en els quab fonamenüu la v6tra pstició,

A L'ater^aió de la lllma. Alcaldessa de Cuklles

Ahir, a la tarda, a les 19'30h., un company d'AMICU (Vicepresident), va acudir a la Comissaria de la Policia Local, a
DENUNCIAR, la invasió d'un pas de üanants en el Bani Maritim, al caner Girona X Josep Tanadellas.

No li van admetre la denúncia, argumentant que la incidéncia calia comunic¿tr-la, per escrit, a I'ayuntmiento mitjangant
instáncia. No ens admeten les denúncies a nom dAMlCU, per qué? Es normal que una associació, com AMICU, no pugui

denunciar aquestes incidéncies?

No estem, en absolut, d'acord amb aquesta resposta. És més ens sembla, molt irregular.

AMICU, com a associació en defensa de les persones amb discapacitat de Cubelles, ente les seves competéncies té, la
de denunciar aqselfs carrers, passos de vianants etc, que es fobin en maf estat o envaiüs (com és el cas).

SOL.LIGITA
(Concreteu aquí la vostra pe,t¡cié de *a ÍErrcra

Es retirin els mntenidors del pas de vianants i es deixi lliure pequé puguin circr¡lar les persones.

Se'ns permeti denunciar les inegutaritats que creguem oportunes a nom dAMICU

S'adjunten fotografies del Caner Gi¡ora X Josep Tanadellas

Cubelles, a 26 de marg de 2014
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