
 
 
 
 
 
3a Sessió 
Data i lloc: Dimarts 24 de març de 2015 al Centre Cívic Tacó 
Durada de la sessió: 19.30 h – 20.03 h  
Assistència:  6 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Blanca Albà i Glòria García 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL TACÓ 
Recull de la 3a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL TACÓ 

 

SOLARS 

• El solar de c. Fuensanta encara no està net i hi ha moltes deixalles i també rates. 

 El solar ja ha estat netejat amb mitjans municipals en data 27 de març. 

  Abans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Després 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hi ha un solar a c. Badajoz, quasi cantonada amb c. Sevilla, tancat amb un mur que està 

molt deixat. 

 Aquesta demanda s’ha derivat al Servei de Llicències i Disciplina urbanística. 
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MOBILITAT 

• Es considera que tot i que estan complint normativa, els passos de vianants de avinguda 

Vilafranca estan massa a prop de la rotonda i són perillosos. També es detecta una altra 

rotonda perillosa a la rambla de Països Catalans, davant el camp de futbol, on no queda 

clara la preferència. 

 S’acorda que el Departament de Mobilitat es posarà en contacte amb el president de 

l’associació de veïns per fer una visita al barri i analitzar aquests punts. 

 

MANTENIMENT DE CIUTAT 

• Al pas de vianants de rambla Països Catalans, davant el parc infantil, les herbes són tan 

altes que dificulten la visibilitat i és perillós. 

 S’ha fet una visita a l’espai i es considera que la visibilitat és correcte, si continua 

 persistint la problemàtica cal que es dirigeixin directament al Departament de Via Pública 

 per comprovar si el lloc revisat és el correcte. 

 

• Falten contenidors a l’avinguda Vilafranca. 

L’alcaldessa explica que en aquests moments s’estan recol·locant i espaiant els 

contenidors perquè no hi ha més existències. El motiu és el gran nombre de contenidors 

que es cremen a la ciutat i que s’han de reposar amb la despesa corresponent.  S’han 

demanat més contenidors que arribaran en breu. 

 

• El barri del Tacó no té servei de manteniment d’urgència 24h per temes d’enllumenat 

públic. 

 En la propera concessió d’aquest servei, es tindrà en compte que el barri del Tacó quedi 

inclòs en el contracte. 

 

• A l’avinguda Vilafranca, als terrenys de davant el centre cívic, hi ha un fanal que està 

tort i pot ser perillós. 

 En data 7 d’abril s’ha recol·locat la pantalla a punt de caure, s’han canviat els espàrrecs 

 de la fixació i el fanal està segur. 

 

ALTRES 

• El servei de correu postal no arriba correctament al barri, sovint arriben cartes d’altres 

parts de la ciutat o deixen les cartes en una pila al carrer. 

 S’ha fet una queixa a Correus i comuniquen que sovint els veïns associen a Correus 

 repartiments fets per altres operadors ja que no únicament Correus envia cartes. A més 
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 s’ha comunicat la duplicitat de números d’avinguda Vilafranca per tal de facilitar el 

 repartiment correcte de les cartes. 

 

• Per prendre part en processos de selecció de personal cal pagar unes taxes quan a 

vegades al final no es pot prendre part en el procés per diferents motius, no complir els 

requisits o no tenir estudis homologats. 

 Aquestes taxes estan aprovades en les ordenances i caldrà fer-ne una revisió per tal que 

siguin més ajustades, especialment en els casos de plans d’ocupació. Tot i així, es 

considera necessari mantenir una taxa, per tal que les persones que es presentin revisin 

bé que compleixen els requisits sol·licitats abans d’entrar la documentació. 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització  
8 de juny de 2015 

 


