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

No inclouen cap proposta de la FAVT als
pressupostos municipals
La FAVT discrepa que els pressupostos siguin “participatius” i creu que això només és un argument publicitari
Des de la Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega (FAVT) mostrem el nostre
desacord en la manera de procedir de l’Ajuntament de Tàrrega a l’hora d’elaborar els
pressupostos per al 2006 que, a més han estat etiquetats com a participatius.
La FAVT considera que de participatius només en tenen la façana, ja que el consistori no ha acceptat cap de les propostes presentades per la FAVT i per d’altres
entitats municipals. Per aquest motiu creiem que els pressupostos participatius només són un eslògan publicitari.
Entre les propostes que va proposar la FAVT hi havia la urbanització dels carrers de la
rbla. Canalet, carrer Ciutadilla, Calvet, Altet, Mestre Amigó, Pg. de la Pau i Mur del Castell, i la millora dels enllumenats dels carrers: Major, Via Lacetania i M. Mercè Marçal.
Per tal que fossin participatius l’Ajuntament va entregar una llista amb les actuacions
pendents per tal de valorar-les i puntuar-les de l’1 al 5 segons la prioritat de l’actuació.
Un cop tots els agents participants en la confecció d’aquests pressupostos participatius van valorar i puntuar aquests projectes, l’Ajuntament ha fet cas omís del resultat i
de les prioritats obtingudes. Són participatius aquests pressupostos?

Eleccions a la jjunta

de la FAVT

Joan Pujal tornarà a ser el president de l’entitat
l passat 27 de març de 2006 van tenir lloc les
eleccions a la junta directiva de la Federació
d’Associacions de Veïns de Tàrrega per tal d’escollir
els membres que conformaran la junta directiva de
l’entitat els propers 4 anys. Tot i que l’elecció dels
càrrecs de president, vicepresident, secretari i tresorer eren nominals, hi van haver dos candidatures,
una encapçalada per l’actual president de la FAVT, en
Joan Pujal, l’altra per en Ramon Sanahuja.

E

La junta entrant va garantir que continuaria treballant
per Tàrrega, pels pobles agregats i defensarà aferrissadament els interessos dels veïns d’una
manera imparcial i objectiva. També un dels objectius proposat és aconseguir la major cohesió
entre els barris i pobles agregats de Tàrrega.
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El 60% de la zona blava està desocupada

D

es de la FAVT, tot i que
creiem favorable la installació de la zona blava en determinades zones de Tàrrega, no
opinem el mateix de la implantació en llocs com la Fassina o
el pàrquing municipal. Actualment el pàrquing municipal només té 8 abonats. La Fassina
també mostra una imatge lamentable i una pèrdua de llocs
d’aparcament al centre de la
ciutat. Des de la FAVT també
hem demanat l’augment de la
franja gratuïta del migdia, que
passi a ser de 13-17 h com a
la majoria de ciutats, cosa que
l’Ajuntament ha rebutjat. També la FAVT ha reclamat una targeta resident per als veïns 

Les antenes substitueixen les flors als
balcons de Tàrrega.

L

Després de les eleccions la candidatura guanyadora
“Continuaré defensant afeva ésser la d’en Joan Pujal, que formarà equip amb en
Joaquim Aldana com a vicepresident, en Josep Targa rrisadament els veïns, ells
són la força viva del poble”
com a tresorer i en Julio Gràcia com a secretari.
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es antenes parabòl·liques
comencen a ser ja un element comú a les façanes dels
blocs de pisos de Tàrrega, per
això ens atrevim a dir que actualment al 80% dels blocs de
pisos de la ciutat almenys hi ha
una antena instal·lada. Per tal
d’evitar paisatges com el que
mostra actualment el c. Joan
Maragall, l’Ajuntament disposa
d’una normativa que prohibeix la
instal·lació individual d’aquestes
antenes als blocs de pisos. Des
de la FAVT demanem al consistori que apliqui l’ordenança
municipal vigent i obligui a tots
els ediﬁcis relativament nous a
posar antenes parabòl·liques
comunitàries a la teulada i retirar-ne les individuals.

web: www.favtarrega.com

Les voreres

Multitud de voreres de Tàrrega col·lapsades
per les obres, impedint el pas als vianants

I els vianants, per on? Encara hi ha molts carrers sense rampes per a minusvàlids i cotxets de criatures.

No cal paraules per descriure aquesta fotograﬁa

Adigsa inverteix als pisos
socials del barri de la
Plana.

Torna a haver anomalies
al servei de correus.

Pla Cívic propulsat per
l’Ajuntament.

Amunt

Incrementen un 200%
el nombre de multes
des de l’any 2003.
El parc del reguer
està brut i descuidat.

Els preus de l’habitatge
es disparen a Tàrrega i
rodalies.
Després de dos anys encara
no se sap on s’ubicarà el pàrquing de camions.

Avall

Continuen buits 41 pisos socials, per què en volen construir més si no assignen els
que hi ha?

Bateig d’un carrer amb
el nom de Mestre Meler
Arreglaran els
wàters públics
del Pati.

La Plana: una nova
associació de Veïns a
Tàrrega
L‘any passat es va constituir
formalment l’associació de
Veïns de la Plana.
Aquesta nova associació també formarà part de la FAVT, ja
que es va ratiﬁcar en l’última
assemblea del passat dia 2703-06.

Tàrrega tindrà una seu
de l’Agència Tributària.

El projecte de Llei del dret a
l’habitatge preveu la creació
d’un registre d’aspirants a pisos
públics i un altre que homologarà
els agents vinculats amb el sector
per evitar abusos.

El Síndic dóna la raó
als veïns del barri del
Castell sobre la publicació de les dades
personals per part de
l’Ajuntament

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

