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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL TACÓ  
Recull de la sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL TACÓ    

 

VARIS NECESSITATS SOCIALS 

Diversos veïns i veïnes comenten les dificultats econòmiques que pateixen. Expliquen diferents 

problemàtiques com la dificultat dels tràmits necessaris per aconseguir ajuts econòmics, 

aliments i altres necessitats, dificultats per accedir a habitatges de lloguer social, manca de 

feina i situacions d’atur de llarga durada, diferències de tracte depenent de l’assistent assignada 

i repartiment irregular dels recursos. 

L’alcaldessa explica que no hi ha diferències per al repartiment de recursos, cada ajut depèn 

dels criteris establerts en cada cas. Es continua treballant per aconseguir incrementar el parc 

d’habitatges de lloguer social i també s’estan enllestint els tràmits per multar els bancs 

propietaris de pisos buits. Explica el projecte del nou banc de queviures a l’antic economat de 

Pirelli que es posarà en marxa al gener de 2015 i que farà més eficient la distribució dels 

aliments a les famílies que ho necessiten. Respecte a la problemàtica per trobar feina, 

l’alcaldessa explica que des de l’Ajuntament es fomenten els plans d’ocupació, tot i que no són 

suficients. També es dirigeixen moltes polítiques municipals a incrementar l’activitat econòmica 

i la creació de llocs de treball.  

En els casos més concrets que es plantegen, des del Departament de Serveis Socials es 

posaran en contacte amb els implicats per tal de tractar individualment cada cas. 

 

 

MANTENIMENT DEL BARRI I MOBILIARI URBÀ 

Veí d’avinguda Vilafranca 70-72 comenta que es va fer una petita obra per soterrar uns 

contenidors i al final en queden pocs i la gent hi deixa al voltant mobles i altres residus. A més, 

l’espai està molt mal il·luminat. 

A la zona recepcionada, al costat del barri del Tacó, es van instal·lar algunes illes de 

contenidors soterrats, però amb la manca de vivendes o locals pendents d’edificar, no donen 

cap servei; per tant, les illes resten tancades excepte la que s’ubica a la mateixa av. de 

Vilafranca. (davant el CC. Tacó) 

Com la resta d’illes de recollida del municipi, tant les tancades com las que presten el servei, 

són susceptibles a actes d’incivisme per part de veïns que deixen voluminosos o restes de 

brossa al voltant. En aquest sentit, el servei de recollida municipal, a banda del servei de 

buidatge dels contenidors, disposa d’un servei que retira totes les restes existents al seu voltant 
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amb una freqüència diària que preveu que cap voluminós pugui restar a la via pública més de 

24h. 

Alhora, des del Departament de Serveis Viaris s’ha previst canviar les bombetes esgotades des 

de la rotonda fins el pont per tal de millorar la visibilitat. 

 

Mateix veí explica que el tancat del Parc Pare Pibernau està molt malmès, la gent s’emporta les 

travesses i és perillós per als nens. 

S’ha passat aquesta incidència al Departament de Serveis Viaris per tal de fer una revisió 

d’aquest parc. 

 

SOLAR BRUT  

Hi ha un solar al carrer Fuensanta que continua brut i amb rates.  

L’alcaldessa comenta que la neteja d’aquest solar ha estat requerida al banc que n’és 

propietari. Si no ho fan, s’assumirà des de l’Ajuntament.  

 

MOBILITAT  

A l’avinguda Vilafranca, just després de la rotonda, el pas de vianants es va canviar d’ubicació i 

ara està massa a prop de la rotonda. Caldria revisar-ho.  

Des del Departament de Mobilitat informen que aquest pas de vianants està senyalitzat a una 

distància d’uns 7 metres respecte la línia de “Cediu el pas”. D’acord amb els dossiers tècnics 

publicats pel Servei Català de Trànsit (Generalitat), en àmbits urbans els passos de vianants 

s’han de desplaçar de 4 a 5 metres respecte la línia de “Cediu el pas”. Per tant, es pot 

considerar que està a una distància raonable del perímetre exterior de la rotonda. 

Per altra banda, aquest pas de vianants coincideix amb el rebaix de la vorera fet expressament 

quan es va urbanitzar aquest sector, per tant és el lloc on es va projectar en el seu moment. 

Uns metres més amunt hi ha les restes d’un pas de vianants elevat que actualment se n’ha 

eliminat la senyalització horitzontal i que serveix per a reduir la velocitat dels vehicles. 
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A la plaça del Sol, les motos passen molt ràpid pel tros que han obert. 

S’ha informat a la Policia Local d’aquesta incidència per tal que en facin un seguiment. A més, 

el barri va ser senyalitzat com a Zona 30, i per tant no és pot circular a més d’aquesta 

velocitat. 

 

Veí, en representació d’altres veïns, es queixa del canvi que es va fer a doble direcció al C. 

Saragossa. 

Des del Departament de Mobilitat s’han posat en contacte amb el veí i ja estan d’acord amb el 

canvi de sentit del c. Valladolid, que s’ha senyalitzat a finals de l’any passat. Amb aquest canvi 

ja no han de donar tot el tomb per anar al final del c. Saragossa. 

 

INCIVISME AL BARRI  

Veïna es queixa de la quantitat d’excrements de gos que hi ha especialment a la plaça Cucanya 

i a la plaça del Sol. 

Respecte als excrements de gossos de la plaça de la Cucanya i plaça del Sol, són incidències 

fruit del mateix incivisme dels veïns que no recullen les defecacions dels seus animals de 

companyia. Els servei de neteja viària, en la seva ruta diària de neteja manual amb 

escombrada, retira al pas aquestes restes, demanant en cas necessari, un servei de neteja amb 

aigua a pressió. 

A la plaça del Sol existeix un senyal de “Recollir les deposicions dels gossos”. Actualment a la 

plaça Cucanya no n’hi ha però s’ha fet la demanda al Departament de Serveis Viaris i es posarà 

en breu. 
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VARIS  

Veí del barri comenta que sovint la brigada municipal no sap solucionar incidències dels 

equipaments i això implica haver de contractar empreses externes que surten més cares. Creu 

que les persones que entren a aquesta feina haurien de tenir més coneixements. 

Les persones que treballen a la brigada passen proves d’aptitud per tal de dur a terme les 

feines encomanades però algunes d’aquestes tasques són molt específiques i depenen de 

manteniment de professionals especialitzats externs.  

 

 

Darrera actualització 

9 de juny de 2015 

 


