
 

 

 

 
 

 
Data i lloc: Dilluns 15 de maig de 2017 al Centre Cívic de la Collada.   
Durada de la sessió: 19:30 h – 21:45 h  
Assistència: 50 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Blanca Albà i Gisela Vargas   
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL FONDO SOMELLA 

Recull de la 4a sessió 
 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL FONDO SOMELLA   

 

OKUPES 

Alguns veïns plantegen la problemàtica dels okupes. Comenten que alguns no generen cap  

problema però altres provoquen situacions d’inseguretat i manca de civisme al barri 

L’alcaldessa recorda que com ajuntament no es pot fer res. Els propietaris han d’iniciar 

procediment judicial. Tot i així pensa que la situació està canviant perquè els bancs volen 

recuperar les propietats.  

 

IBI  

El veïnat està molest per l’augment que ha patit el rebut de l’IBI al barri.  

L’alcaldessa explica que la revisió cadastral no la fixa l’ajuntament, ho fa el Cadastre i la 

darrera va ser l’any 2006. Es pot demanar la revisió cada 10 anys i l’ajuntament ja  va demanar 

que es fes a la ciutat i està previst que es faci cap a finals d’aquest any. A la darrera revisió els 

valors resultants van ser més alts del que marcava el preu de marcat i per aquest motiu 

l’ajuntament va aplicar les bonificacions que permetia la llei durant els 4 primers anys. A partir 

del 2010 ja no es podien aplicar aquestes bonificacions, però donat que s’estava en plena crisi, 

l’ajuntament ho va anar prorrogant els topalls que bonificaven l’impost.  

L’any 2017 per llei s’han prohibit aquests topalls i l’ajuntament, perquè l’increment no afectés 

tant a la ciutadania ha decidit rebaixar el percentatge del 0.95 al 0.82. D’aquesta manera, 1/3 

dels impostos de la ciutat augmenten, un altre terç queden igual i l’altre veuran una rebaixa en 

l’impost.  

Pel que fa als valors cadastrals, ja es va aplicar una rebaixa del 20% un any i del 15% en un 

altre any. 

Enguany s’ha destinat una partida de 600.000€ inicials perquè la ciutadania es pugui adherir a 

una tarificació social. 

 

TERRENY ESGLÉSIA  

Els veïns demanen què passa amb el terreny que es va cedir 

per construir una església i que finalment no s’ha construït. 

L’alcaldessa explica que van demanar una pròrroga per la 

construcció. 
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TERRENYS QUE PRESENTEN CARÈNCIES 

Una veïna torna a demanar que es faci alguna actuació al terreny del carrer Vinyet, 

especialment a la part que dóna a les vivendes.  

L’alcaldessa comenta que des d’Urbanisme s’hi està treballant. 

 

Uns veïns demanen que es faci alguna actuació en els terrenys que els propietaris no tenen en 

condicions, per exemple: enfront del carrer Fes, 35; costat del carrer Estaca, 19; carrer Vinyet, 

números senars. També el terreny propietat de l’ajuntament a la ronda Amèrica.  

 

En general es queixen de que fa temps que els tècnics municipals no van al barri a veure en 

quin estat es troba. 

L’alcaldessa es compromet en que es farà una visita com a molt tard a finals de juny. 

 

GOSSOS 

En general els assistents es queixen de la manca de civisme i de la brutícia als carrers pels 

excrements dels gossos. 

L’alcaldessa explica que actualment s’han intensificat les multes i a més hi ha un servei especial 

de neteja per excrements de gossos.   

 

El propietari d’una explotació agrària al camí de Rocacrespa pregunta si en els camins també 

s’han de seguir les normes de tinença d’animals. Si és així, demana si es podria instal·lar 

alguna placa informativa recordant la necessitat de portar els gossos lligats i recollir els 

excrements.  

Des del Departament de Medi Ambient s’informa que l’ordenança de tinença d’animals defineix 

que en vies públiques els gossos han d’anar lligats, llevat si resten sempre al costat del 

propietari/a, sota el seu control visual i el gos està educat per respondre ordres verbals. No hi 

ha cap normativa que prohibeixi específicament que el gos vagi deslligat en un camí rural.  

Es tracta d’una qüestió de civisme que els gossos no molestin i que els amos els controlin i 

recullin les deposicions. Si es detecta una situació d’incivisme cal trucar a la Policia Local o fer 

una queixa formal a l’Ajuntament.  

 

Aquest veí també demana si els impostos de propietats rústiques es poden beneficiar del 

descompte per pagament anticipat de l’impost. 

 

AUTOBÚS  

En general els assistents estan contents amb el nou servei de bus urbà.  
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Tot i així creuen que les plataformes de les parades del bus no haurien d’estar tan a prop de les 

cantonades perquè el bus no es pot acostar a la vorera i dificulta l’accés de les persones amb 

poca mobilitat.  

El president de l’Associació de veïns explica que divendres passat van tenir una reunió amb el 

servei de Mobilitat per exposar aquest tema i també la manca d’instal·lació de plataformes a les 

parades més conflictives. L’ajuntament hi està treballant.  

 

NETEJA 

Hi ha queixes de l’estat de neteja que presenten alguns carrers (per exemple el carrer Vinyet) i 

especialment les zones on hi ha contenidors.  

 

CONTENIDORS 

Els contenidors que hi ha al carrer Vinyet cantonada Garbell presenten un perill per la circulació 

dels vehicles que no els veuen. Es van canviar d’ubicació arrel de l’incendi d’un d’ells, però la 

nova ubicació no és adequada. 

 

EMBORNALS 

En general es queixen de que els embornals del barri estan bruts.  

 

JARDINERIA 

Demanen per què no es poden els arbres del carrer Vinyet. 

S’ha realitzat una inspecció i la poda era correcta però s’ha actuat en una casa de la cantonada, 

al carrer d’Antonio Machado, ja que les branques arribaven a la façana.  

 

 

Darrera actualització  

6 de juny de 2017 

 

 


