Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega - Butlletí per als associats

La FAVT demana modificacions a la
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blava

Un altre cop l’Ajuntament no ha respectat el Reglament de P.
Ciutadana, al no consultar ni demanar opinió sobre les zones
blaves ni a la FAVT ni a les Juntes de Districte.
La Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega, tot i no haver estat consultada a l’hora de decidir instal·lar la
zona blava, ha enviat una sèrie peticions a l’Ajuntament per tal que modiﬁqui algun aspecte d’aquestes noves
zones.

Propostes de la FAVT
1- Respectar els 5 metres d’espai reglamentaris a totes les cruïlles, així s’augmenta el camp de visió dels conductors que creuen
les cruïlles. També és incoherent que ﬁns ara es multés els vehicles estacionats a menys de 5 metres.
2- Els veïns residents afectats per les zones blaves, haurien de
disposar d’una targeta de resident amb importants descomptes a
l’aparcament soterrat de la plaça de les Nacions.
3- Modiﬁcar i augmentar la franja horària d’estacionament lliure del
migdia que actualment és de 14:00 a 16:00 per la de les 13:00h. a
les 17:00 amb l’obertura dels establiments comercials.
4- Igual que a la majoria de ciutats, l’estacionament dels dissabtes a la tarda hauria d’ésser gratuït

Cotxe aparcat damunt la vorera en zona blava

5- Cal potenciar un servei de transport públic comarcal i provincial de qualitat.
Des de la Federació d’Associacions de Veïns i amb el nostre deure de defensar el reglament de Participació ciutadana, lamentem que un cop més el consistori hagi obviat l’article núm. 3 d’aquest reglament, i hagi aprovat la zona
blava sense la consulta de la FAVT ni de les juntes de districte i sense passar pel consell de participació ciutadana
tot i haver-se compromès a fer-ho en el consell de participació ciutadana del passat dia 22-06-04

La FAVT i el Castell denuncien l’Ajuntament
a l’Agencia Catalana de Protecció de Dades

El carrer la Plana i la Raval St. Agustí
intransitables a peu i amb cotxe

avant les queixes i per tal de defensar els drets dels
veïns que van presentar al·legacions en contra de
la instal·lació de les antenes de telefonia de Cal Sàrries.
El consistori va contestar les 100 al·legacions presentades, donant una còpia idèntica a tots els al·legadors on hi
ﬁguraven tots els noms, adreces personals i tipologia de
d’al·legació formulada de tots els veïns, incomplint la Llei
de protecció de dades personals. Els afectats, indignats
sobretot per la publicació de les dades de les persones
que estan afectades sanitàriament, també lamenten el
malestar amb els propietaris de l’ediﬁci ja que saben qui
ha signat en contra de les antenes

FAVT s’ha dirigit a l’Ajuntament amb una vintena
Lels adeclots
signatures dels veïns per exigir que s’arrangin
i bonys que sofreixen els carrers de la Pla-
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na. i de la Raval St. Agustí.
Tot i que aquests carrers
s’han d’urbanitzar els veïns demanen que almenys
es faci un reg asfàltic per
tapar els bonys que ara
converteixen els carrers
en gairebé intransitables 
Email: favtar@suport.org

web: www.favtarrega.com

Demanem 2.000 signatures per convocar la consulta popular sobre la presó
Demanem la realització d’aquesta consulta popular per defensar el dret d’opinió
dels veïns i fer respectar el l Reglament de Participació Ciutadana
Des de la FAVT volem mostrar la nostra indignació per la manera de procedir l’Ajuntament a l’hora de decidir un tema tan important per al
futur de la ciutat com és la instal·lació d’un Centre Penitenciari. Creiem que s’ha actuat amb prepotència, amb manca d’informació i transparència als veïns, juntes de districte, FAVT, etc. i s’ha ignorat el reglament de participació ciutadana en un tema tan clau pel futur de la vida
social i econòmica dels ciutadans de Tàrrega, deixant en evidència la
Tàrrega participativa que ens prometia el Govern. La FAVT considera que
els ciutadans tenim dret a decidir un futur tan important per a la nostra
ciutat, i aquest no pot quedar solament en mans de polítics encara que
hagin estat elegits democràticament. La indignació és més gran després
de fer una bona campanya de participació ciutadana. Aquesta ha quedat totalment abolida per aquesta decisió, és a dir que en els temes
polèmics importants l’ajuntament ignora les juntes de districte i la FAVT relegant-les solament a reclamar que s’arreglin clots dels carrers.
Per aquest motiu la Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega (segons acord del 30 de juny) endegarà una campanya de recollida
de signatures amb el lema “Participar per decidir’” i que té com a objectiu recollir unes 2000 signatures per tal de poder convocar una
consulta popular i així tenir recollida l’opinió dels ciutadans i fer respectar el Reglament de P.C.
Art. 25 del Reglament de P.Ciutadana - “També podran sol·licitar la celebració de CONSULTA POPULAR, prèvia resolució dels acords interessats per

iniciativa o petició col·lectiva, d’un mínim de signatures de veïns no inferior al 15 % del habitats del Municipi.”

Amunt

Horari de la FAVT per signar: dilluns i dimecres de 5 a 7

El mes d’octubre entrarà en funcionament
el servei de grua
S’urbanitzà el C. Jordi Carulla.
Es renova l’enllumenat del C. Migdia
El barri del Sol Ixent celebra el 25è aniversari

Avall

Malgrat el malestar dels veïns, l’equip de Govern
rebutja totes les esmenes i dóna la llicència d’activitats a les antenes de Cal Sàrries
L’Ajuntament torna a ignorar el Reglament de
P. Ciutadana, les juntes de districte i la FAVT a
l’hora d’aprovar la zona blava.
Falten la meitat de bancs a les parades de bus
L’Ajuntament no fa netejar els embornals
embussats a Sorea

La FAVT disposa d‛un servei d‛atenció al veí els dilluns i dimecres de 5 a 7.
Atenció al veí -Assessorament comunitats de propietaris - Sinera - Associacions de veïns

