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Cubelles, a 11 de gener de 2017
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DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raé social

AMICU - Assocíació de Minusválids i Cuidadors
DITUNIF
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Nom i cognoms o raó socia! (Reprcsentant)

Luis Criada Navarro
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056276325

Garrer, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Número/Pis
59, blc,2s4a

Poblacié
Cubelles

CP
48880

Teléfon
938955107

Corrcu electrénic
amicucubel@yahoo.es

Fax

EXPOSA
constar els fefs i raonar¡rents en els quals fonaBFñteu la vosfr peticié)

Revisat la Plaga Pere.lV constatem que tot el que la Sra. Remei Alvarez Garcia, en la seva instáncia presentada ahir,
dia 9 de gener de 2017 i amb registre d'entrada, 2017 1461 , és cert.

El treball realiEat per la Sra Remei Alvarez García, és brillant i no deixa dubte de l'estat en qué es troba la Plaga Pere
lV, després del pas constant de camions ceregats.

La Plaga Pere lV, está enfonsáda en un tram de Ia mateixa, coineidint amb el pas de camions caregats.

La tala dels arbres, entenem que és una agressió al medi ambient de carácler greu í gue I'Ajuntament de Cubelles,
hauria d'exigir, com a rnínim, una explicació i la reparació del dany €usat.

Finalment ija que han de reparar la Plaga Pere lV, se'ls obligui a la construcció d'un pas de vianants, totalment
accessible a cadires de rodes, coincidint amb I'accés a fa platja.

SOL'LIGITA
aquí la vostra petició de la mane¡a més clara possible)

Que l'Ajuntament de Cubelles, prengui les mesures necessáries per garantir la total reparació de la Plaga Pere lV, al
flnafitzar I'obra.

Que es faci un pas de vianants, totalment accessible a cadires de rodes, a la Plaga Pere lV, fent-ho coincidir amb
l'acces a la platja.
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