
 
 
 
 
Data i lloc: dimecres 9 d’abril de 2014 al Centre Cívic del Tacó  
Durada de la sessió: 19.30 – 21.30 h  
Assistència: 35 veïns/es, amb la presència de Neus Lloveras i Blanca Albà 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL TACÓ  
Recull de la sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL TACÓ 

 

JARDINERIA  

Una veïna comenta que va caure un arbre del carrer València i 

podria haver fet mal a algú. Demana que s’arregli i que es podin 

els arbres fins al final del carrer.  

 

 

Al carrer València només manca un arbre i aquest arbre estava situat dins dels límits d’una 

sortida de gual. Per aquesta raó no es veu clara la seva reposició. A la resta d’arbrat d’aquest 

carrer, de moment no es considera necessària la poda dels que són de fulla perenne ja que no 

toquen les façanes ni molesten el pas de vianants. La resta d’arbres ubicats a la plaça del final 

del carrer i a la continuació del carrer València  són caducs i s’han podat aquest any. 

 

 

 

SOLAR BRUT  

Hi ha un pati al carrer Fuensanta que està brut i ple de rates.  

Des del Departament de Llicències i Disciplina s’han fet requeriments de neteja i arranjament 

de la tanca al banc que ara és propietari del solar. S’està pendent de resposta per part del 

banc.  

 

MANTENIMENT DEL BARRI I MOBILIARI URBÀ 

Es comenta que al carrer Lleó número 8 va caure una tapa de caixa de 

telèfons i no l’han reposat. Van avisar però no han fet res. 

En data 16 d’abril s’ha reposat la tapa.  
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Al carrer Lleó van obrir una rasa a terra fa temps i no l’han tapat. 

Aquesta rasa ja ha estat tapada.   

 

Una veïna demana que al carrer dels Crespellins es posin papereres i algun banc per les 

persones grans. A més, comenta que els contenidors de la cantonada de Crespellins amb Pare 

Pibernat són perillosos i poden provocar un accident. 

 

Referent al tema dels contenidors, tal i com es pot observar a la foto adjunta, els contenidors 

del carrer dels Crespellins amb Pare Pibernat estan al damunt de la vorera i no tenen cap 

afectació al vial de circulació. Per tant, no representa cap perill per als vehicles. De fet, el carrer 

del Pare Pibernat és de senti únic, fet que elimina totalment cap risc d’accident. El carrer 

Crespellins està situat en una zona 30, una zona de vies d’accés restringit on els vianants tenen 

prioritat i la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 30 km/h. 

 

Referent a les papereres, una vegada realitzada una inspecció, es considera viable la col·locació 

d’una a la cantonada del carrer de Saragossa i una altra a la cantonada amb el carrer de 

Fuensanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDOTECA  

Una veïna pregunta per què a la ludoteca no poden anar nens menors de 6 anys. Abans podien 

anar a partir de 3 anys.   

El servei de ludoteca ha passat a ser Centres Oberts, que es regeixen per una normativa 

diferent respecte les edats dels participants. 

 

INCIVISME AL BARRI  

Es comenten diferents temes d’incivisme al barri: bancs trencats, excrements de gossos, etc.  
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L’alcaldessa explica que s’ha aprovat l’Ordenança de Tinença responsable d’animals. 

Actualment, s’està fent una campanya informativa amb els propietaris dels animals i 

posteriorment la policia local ja podrà sancionar. També explica que s’ha aprovat inicialment 

l’ordenança de Convivència i Civisme que regularà diversos aspectes relacionats amb la millora 

de l’espai públic de la ciutat.  

 

MOBILITAT  

S’han expressat algunes problemàtiques de mobilitat al barri com per exemple els accessos al 

carrer Valladolid.  

S’ha concertat una reunió amb l’associació de veïns i el departament de Mobilitat el proper 28 

d’abril per tractar aquestes problemàtiques de manera global.  

 

CASA EN CONSTRUCCIÓ    

Un veí del carrer Fuensanta, explica que hi ha una casa en construcció al costat i se’n fa un mal 

ús. Avisen a la policia i els fan fora, però tornen.  

Des de la Policia Local es van prendre mesures per solventar aquesta problemàtica i en aquests 

moments no es té constància de que aquesta casa estigui generant conflicte. 

 

PAGAMENT D’UN REBUT  

Un veí comenta que el banc es va quedar el seu pis amb dació en pagament i es queixa que, tot 

i així, va rebre un rebut de més de 400€ de l’Ajuntament que ha de pagar.  

L’alcaldessa explica que l’equip de govern va detectar aquesta problemàtica i es van estar 

buscant solucions. Des de fa un any i mig es va aprovar que en aquests casos el càrrec anés a 

l’entitat bancària propietària de la vivenda però aquesta mesura no té caràcter retroactiu i el 

cas d’aquest ciutadà és anterior a aquesta aprovació. 

 

VÀRIES DEMANDES  

Durant la sessió es van explicar diferents problemàtiques de caire social que l’Ajuntament 

treballarà de manera individualitzada a través dels Serveis Socials Municipals.  

 

PROJECTES AL BARRI  

Un veí que actualment no viu al barri però sí la seva família, demana que es desenvolupin 

projectes especialment adreçats als joves que estan a l’atur.  

 

L’alcaldessa i la regidora comenten que l’Ajuntament està desenvolupant diversos projectes 

com per exemple VNG Inclusió, els Centres Oberts, plans de formació, pràctiques a empreses i 
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també des de Serveis Socials es fa un acompanyament a les persones que volen fer formació. 

Es comenta que la prioritat ara són les persones. 

 

 

Darrera actualització 

8 de juny de 2015 

 

 

 

 

 

 

 


