Moció BeC. Neteja i manteniment via pública

Des de fa molt de temps debat sobre l’estat dels nostres carrers i places ocupa una
bona part de les queixes veïnals a través de les xarxes, intervencions al ple, línia verda
o reunions presencials amb les comunitats de veïns. Ben és cert, que part de la brutícia
i el deteriorament del mobiliari urbà tindria fàcil solució amb una mica més de civisme i
bon comportament per part d’aquesta minoria que actua pensant que l’espai púbic no
és un bé a conservar entre tots i totes. La reiteració d’aquest fet, ja esdevingut
problema, fa baixar l’autoestima de la ciutadania badienca que acaba entenen Badia
com una ciutat on no es pot solucionar aquest i d’altres temes, reproduint frases en
públic com “si jo pogués, marxaria a viure fora”.

El Grup Municipal de Badia en Comú (BeC) dintre de la seva línia de reclamar una ciutat
neta i agradable continuem proposant actuacions per a millorar els serveis de neteja i
reparació del mobiliari urbà. Creiem que l’educació i la participació ciutadana és
fonamental per anar millorant el tracte que entre tots i totes donem al nostre espai
públic. Som conscients que aquest és problema de difícil solució, però només que
aconseguim minimitzar-lo, ens haurem acostat a l’objectiu de tenir una ciutat neta i
agradable on poder viure i conviure.
L’objectiu d’aquesta moció es obrir el debat sobre l’espai públic a Badia, proposant una
nova perspectiva i plantejament sobre el manteniment , drets i deures de la ciutadania
sobre el mateix. La proposta que portem a aquest ple parteix del principi de
reorganitzar els recursos existents per millorar-ne l’eficàcia i ampliar-ne d’altre per
aconseguir acostant-nos a l’objectiu proposat.
La llei 12/2012 impossibilita els ajuntaments ampliar la seva plantilla malgrat tenir
disposicions pressupostàries. Ara bé, aquesta mateixa llei permet la contractació
excepcional si el bé o servei propi es declarat “essencial” pel municipi en qüestió.
Donat la necessitat de millorar l’estat del nostres carrers i places, podem declarar la
neteja i conservació del mobiliari urbà serveis essencials al nostre municipi i obrir
contractació de personal cara al pressupost 2017 per poder treballar la necessitat de
neteja de l’espai públic.
A més, per treballar la qüestió educativa, creiem que la creació d’un Grup d’Agents
Cívics que anessin pels carrers i places informant sobre els serveis i recursos
disponibles, la despesa que el incivisme ens reporta, recollint propostes de la
ciutadania per millorar la neteja i el manteniment de l’espai públic, educant sobre l’ús
de la deixalleria, els punts de recollida d’escombraries i voluminosos, la recollida de les
defecacions de gossos, l’ús dels pipi cans, etc.

Per tot allò, el grup Municipal de Badia en Comú (BeC) proposa al ple l’adopció dels
següents acords:
Primer. Declarar “servei essencial” la neteja i el manteniment dels carrers al nostre
municipi.
Segon: Obrir una partida pressupostaria per l’any 2017 amb l’objectiu de contractar 4
persones de reforç de neteja de via pública amb caràcter temporal.
Tercer: Creació d’un pla d’ocupació per a la formació d’Agents Cívics que fessin tasques
d’informació, assessorament i recollida de propostes vers la ciutadania en temes com
la neteja i el manteniment de via urbana.
Quart. Fer públic el cost que el incivisme té per al pressupost municipal amb xifres
concretes i reals a cada lloc que se’n faci una actuació per trencament, mal ús,
deteriorament, robatori, etc. Amb aquesta informació mitjançant un cartell o placa,
volem recordar permanentment a la ciutadania el cost que el incivisme té per a
tothom.
Cinquè. Creació d’una comissió
mesos amb els responsables de
medi ambient de l’ajuntament,
analitzar i millorar els serveis
voluminosos.
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