MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA TORELLÓ SOBRE EL
MANTENIMENT DELS ESPAIS PÚBLICS
Des de fa mesos podem observar com pels carrers de Torelló, de forma silenciosa i progressiva,
apareix el que podem denominar contaminació visual: voluminosos i brossa al costat dels
contenidors, deposicions de gossos a la via pública, i grafits no autoritzats, entre altres.
Tota aquesta contaminació visual es deu a actituds irresponsables i incíviques per part de
determinats individus amb el medi urbà i amb els seus ciutadans, que malmeten i afecten la
imatge del nostre municipi i el seu entorn, alterant la convivència entre els veïns i creant
perjudicis no només a la propietat pública sinó també a la propietat privada.
I uns dels últims exemples el vam veure el passat 5 de febrer quan un grup de grafiters van
pintar a sobre el mural del pont de Malianta que havien fet els nens i nenes de les escoles de
Torelló per la festa de l’arbre. I aquest mateix grup el dia següent va pintar a la façana de la
casa d’un veí.
I també el passat 12 de febrer apareixien voluminosos al costat del contenidors del Carrer
Progrés, o el passat 16 de febrer a l’Avinguda Generalitat.
Totes aquestes actuacions, que no són aïllades sinó que s’estan convertint en pràctica
habitual, són les que trenquen l’estètica del municipi fent que aquest es vegi brut i deixat,
afectant a la qualitat de vida dels veïns, veïnes i visitants, a més, de comportar unes despeses
de rehabilitació per part de l’Ajuntament, que distreuen la dedicació de recursos municipals
per altres finalitats i objectius en benefici de la població.
Però a més, aquestes actuacions són sancionables d’acord amb les previsions de l’ordenança
de convivència ciutadana a l’espai públic, que preveu multes de fins a 3.000€ per la realització
d’aquestes conductes. Sancions que s’haurien de començar a interposar a aquells ciutadans
incívics, i per la qual cosa es necessita un augment de vigilància als carrers.
No obstant això, també és necessari fomentar l’educació ciutadana, dissenyant programes de
conscienciació i establint beneficis fiscals.
Finalment és important destacar que en el cas dels grafits s’ha trobar l’equilibri amb les
manifestacions artístiques o reivindicatives. És per això que s’ha de regular i determinar quin
tipus d’actuacions suposen una clara intenció de danyar l’entorn, manifestant actituds
incíviques cap el patrimoni públic i privat.
Atès que si volem un poble net ho hem de fer entre tots i totes.
Atès que hom té el dret a gaudir del paisatge urbà del municipi.
Atès que hem de ser exigents amb la neteja i conscienciació de la població.
Atès que les mesures sancionadores previstes a l’ordenança de convivència ciutadana no són
suficients.
Atès que el passat Ple del mes de novembre es va aprovar la creació d’un Llibre d’Estils pel
municipi.
Atès que el passat 13 de febrer es va fer una primera xerrada sobre residus.

El Grup Municipal de Junts per Catalunya Torelló proposa al Ple l’adopció dels acords que
segueixen:
PRIMER.- Iniciar una campanya de sensibilització sobre la neteja viària a nivell municipal on
s’inclogui la publicació trimestral del nombre de multes interposades i la seva quantia.

SEGON.- Iniciar una campanya de sensibilització escolar per potenciar actituds positives sobre
el manteniment de carrers, vies, parcs i jardins. La campanya podrà consistir entre altres en
xerrades sobre el valor del civisme urbà.
TERCER.- Iniciar una campanya amb els responsables dels animals per conscienciar-los dels
bons hàbits: recollida de deposicions i obligació de portar l’animal lligat o amb morrió si és el
cas, entre altres.
QUART.- Estudiar la possibilitat d’implantar algun dels següents sistemes per tal de reduir les
males pràctiques dels responsables dels animals:
a) Sistema d’identificació d'excrements de gos a través de l’ADN.
b) Multes als responsables de gossos que no netegin l’orina dels animals a la vía
pública.
c) Multes als responsables de gossos que no disposin de les corresponents bosses
de recollida.
d) Multes als responsables de gossos que no vagin lligats o sense morrió, si és el
cas, a la via pública.
e) Col·locació de dispensaris de bosses de recollida de deposicions en els llocs més
conflictius.
f) Altres sistemes que proposin els Grups Municipals o la població.
CINQUÈ.- Potenciar la neteja de voreres, carrers i places elaborant un pla de neteja integral.
SISÈ.- Reforçar la vigilància policial per detectar les conductes incíviques.
SETÈ.- Apostar per l’art del grafit, determinant quin tipus d’actuacions suposen una clara
intenció de danyar l’entorn, i habilitant espais públics per les expressions artístiques, estudiant
les següents propostes:
a) Habilitar parets on es pugui pintar lliurement. Aquestes estarien identificades amb un
distintiu.
b) Permetre pintar a parets prèvia autorització de l’Ajuntament, desenvolupant així
l’article 79 de l’Ordenança de Convivència Ciutadana a l’Espai Públic.
c) Altres sistemes que proposin els Grups Municipals o la població.
VUITÈ.-Treballar en una ordenança fiscal de reducció de taxes per aquells veïns i veïnes que
utilitzin la deixalleria, per donar compliment a l’article 108 de l’Ordenança de Convivència
Ciutadana a l’Espai Públic.
NOVÈ.-Que totes les actuacions esmentades es realitzin durant aquest any 2021.

