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“La neteja és un problema important a Salt. Mostra d’això són les queixes i els
problemes que invariablement escoltem dels veïns de la nostra ciutat, i els abundants
problemes que ens traslladen les diferents associacions. Igualment podem veure
nombroses intervencions dels veïns d’aquesta ciutat en les xarxes socials traslladant
incidències i queixes respecte la neteja dels diferents barris de la nostra ciutat.
És cert que si mirem enrere els ciutadans en general són molt més conscients de
l’importància de la neteja de l’entorn, si comparem l’estat general dels nostres carrers
d’ara i de fa uns deu o vint anys, es nota la diferència.
Són diversos els factors a prendre en consideració a l’hora de valorar si l’Ajuntament
de Salt disposa d’eïnes adequades i suficients per resoldre aquest problema i recórrer
el camí fins a la solució definitiva de la qüestió de la neteja, a saber, si:
- Disposa l’Ajuntament de Salt d’ordenances adequades per regular la conducta dels
ciutadans respecte això?
- Els resultats de les diferents campanyes i accions realitzades des d’aquest
ajuntament han tingut resultats positius o encoratjadors?
Recordem alguns punts de la seva campanya:
a) Defecar, orinar, escopir o fer manifestacions públiques de manca d’higiene al carrer.
b) No adoptar mesures per evitar que els animals orinin a les façanes d’edificis i/o
mobiliari urbà o no recollir les seves deposicions.
c) Embrutar, amb deposicions o miccions, tant de persones com d’animals, els espais
de joc per a infants i en la proximitat d’entrada a les escoles.
- Disposa l’Ajuntament de Salt dels mitjans suficients per abordar accions correctores
quan aquestes siguin necessàries?
- Es compleix el plec de condicions tècniques i econòmiques de l’adjudicació dels
serveis de recollida de la neteja viària?
Si analitzem aquests factors, després d’analitzar les ordenances que aborden diferents
facetes d’aquest problema, com són l’Ordenança de la policia i bon govern de la via
pública i altres ordenances per garantir la convivència, considerem que totes les
circumstàncies més habituals que contribueixen a empitjorar el problema de la neteja
dels espais públics de Salt es troba tipificada com una infracció en les ordenances que

he esmentat. Les mesures correctores previstes en aquestes ordenances, es
compleixen per part del nostre consistori?
Respecte les accions correctores és cert que l’ajuntament exerceix la potestat
sancionadora, però a judici d’aquest grup municipal no s’atorga a aquest instrument
l’importància suficient.
Remarcar que les ordenances de la nostra ciutat, tal i com hem assenyalat
anteriorment són adequades i es troben en línia amb ordenances d’altres ciutats. No
obstant altres ciutats han fet, en opinió d’aquest grup municipal, millor ús de les eines
legislatives que s’han dotat i això ha redundat en una millor neteja en general.
Per tot l’exposat i essent conscients que millorar l’estat de la neteja dels nostres
carrers i espais públics contribuirà a un major i millor aprofitament de la ciutat per part
dels ciutadans, aquest grup municipal estima que és necessari incidir en una
estratègia global per abordar el problema de la neteja en la nostra ciutat.

El Ple acorda per unanimitat dels 21 membres:

•

Instar a l’equip de govern a seguir realitzant i potenciar les campanyes de
sensibilització cap a les conductes incíviques més habituals, donant especial
importància al públic en edat escolar, però sense oblidar les campanyes
adreçades a un públic més ampli.

•

Instar a l’equip de govern de fer complir les ordenances anteriorment
anomenades que aborden el problema de la neteja en la nostra ciutat.

•

Instar a l’equip de govern de fer complir el plec de condicions tècniques i
econòmiques de l’adjudicació dels serveis de recollida de la neteja viària.

•

Instar a l’equip de govern a fomentar sempre que sigui possible i especialment
a la població jove, on la seva educació i la modificació de la seva conducta és
més fàcil, a permutar la sanció econòmica per treballs en benefici a la
comunitat que beneficiïn en un medi urbà més net.

•

D’acord amb el què s’ha exposat en aquesta moció, es demana a l’equip de
govern que treballi per resoldre aquestes mancances en els plecs previstos pel
pròxim contracte de neteja del nou contracte que s’haurà de formular a partir
del juny del 2017. I donada l’importància del contracte facilitin la participació
dels diferents grups polítics en una comissió i en la valoració dels plecs que es
vulguin aprovar en el ple per aquest concurs amb temps suficient per poder fer
les aportacions oportunes.”

