
 
 
 
 
Data i lloc: Dimarts 18 de juliol de 2017 al Centre Cívic Tacó  
Durada de la sessió: 19:30 h – 21:00h  
Assistència: 17 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Juan Luis Ruiz i Blanca Albà    
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL  
TACÓ 

Recull de la quarta sessió 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL  

TACÓ  

 

SOLARS 

El barri té diferents solars privats que no es netegen prou. Davant del centre cívic s’han 

incendiat 3 parcel·les i també hi ha un altre ple de brutícia a c. València 29. 

L’alcaldessa comenta que la majoria de solars són privats, es fan requeriments perquè els 

propietaris els netegin. En cas que no ho facin cal avisar l’Ajuntament i llavors els netegen. 

 

INCIVISME/OCUPACIONS/CONTENIDORS 

Diferents veïns del barri es queixen de l’incivisme creixent en el barri i també de que hi ha un 

problema important d’ocupació de vivendes. No respecten el veïnat, brutícia, brosses fora dels 

contenidors, dificultats de convivència, gossos perillosos a Parc Ovidi Montllor, baralles, 

contenidors trencats i poca presència policial. Es demana una actuació concreta al barri. 

L’alcaldessa, el regidor Juan Luis Ruiz i la regidora Blanca Albà comenten que ara surten 10 

places de Policia Local per poder millorar la presència policial a la ciutat. També s’insisteix a 

Mossos perquè actuïn més. 

Del tema ocupació, el propietari ha de denunciar la ocupació. En el cas de propietat del banc, 

s’està detectant que estan recuperant pisos que tenien ocupats per posar-los a la venda. 

Respecte a l’incivisme, no és un problema exclusiu del barri del Tacó ni de Vilanova, és 

generalitzat. L’ordenança de civisme de 2015 no va donar prou resultat i ara s’ha revisat i 

activat el Pla de Civisme. S’han augmentat les multes a la franja màxima. 

En el tema de contenidors i brosses, es comenta que tenim un problema de crema i destrossa  

de contenidors, ara se n’han comprat per tal de poder anar substituint-los. 

Davant de totes aquestes demandes es demanarà una intervenció específica en aquest barri. 

 

MOBILITAT/SENYALITZACIÓ 

Es comenta que no hi ha aparcaments per motos al barri. 

S’explica que no hi ha problema en senyalitzar aparcaments però que cal tenir clar que el fet de 

fer aparcaments de motos redueix places d’aparcament de cotxes. 

 

 



L’alcaldessa al teu barri 
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Caldria posar un limitador de velocitat a av Vilafranca amb c. València i cantonada amb c. 

Saragossa. Es circula amb excés de velocitat i també a la plaça del Sol. 

Derivat a Mobilitat 

 

Les intervencions que s’han fet per millorar la seguretat en el creuament de les rotondes amb 

Països Catalans no han funcionat. Potser caldria posar badem abans de la rotonda. També 

posar radar mòbil a av Vilafranca amb Països Catalans. 

Derivat a Mobilitat 

 

La plaça del Sol està sempre plena de cotxes mal aparcats. 

Derivat a Mobilitat 

 

Veïna comenta que el seu marit va amb cadira de rodes i no pot baixar algunes voreres. 

Se li explica que si passa a l’Ajuntament el recorregut que fa el seu marit, es faran les rampes 

necessàries. 

 

 

PARCS I JARDINS 

Caldria fumigar parcs i jardins, especialment el de Pare Pibernat 

Derivat a Parcs i Jardins 

 

A Països Catalans les herbes entres els solars privats i la carretera estan molt altes 

Derivat a Parcs i Jardins 

 

Hi ha persones al barri que utilitzen l’aigua de les fonts per a l’ús de casa seva. Posen 

mànegues fins a les vivendes. 

 

 

Darrera actualització  

1 d’agost de 2017 


