
Moció per a la promoció del civisme a Granollers

Malauradament, l’incivisme és una realitat que afecta la nostra ciutat: el llançament de brossa al
terra, la no recollida de defecacions d’animals de companyia o la producció de danys a béns de
titularitat pública i privada son exemples de conductes que afecten al benestar i la convivència a
la nostra ciutat. En aquest sentit, creiem que cal una aposta ferma de l’administració per corregir
totes aquelles conductes que generen la sensació a molts dels nostres conciutadans - i també a
moltes d’aquelles persones que visiten el nostre municipi - de que Granollers és una ciutat bruta
o poc cuidada, malgrat els esforços que es realitzen des de l’administració per prestar els serveis
de neteja i manteniment dels espais i equipaments públics. 

És evident  que aquesta no és sols una problemàtica estètica,  si  no que també té un impacte
econòmic:  la realització d’actuacions extraordinàries per a la neteja i manteniment necessaris
arrel  de  conductes  incíviques  tenen  un  cost  econòmic  per  al  conjunt  dels  granollerins  i
granollerines, que, a més, d’evitar-se permetria dedicar aquests recursos a d’altres actuacions que
la nostra ciutat necessita. 

També, aprofitant l’avinentesa de que properament s’haurà de fer una renovació d’un seguit de
contractes públics per a les tasques de neteja i manteniment de la nostra ciutat, creiem que és un
bon moment per proposar un seguit d’accions adreçades a fomentar el civisme no sols en els més
menuts - com ens consta es realitza als centres educatius del municipi - si no també als adults
que, amb els anys, han donat per vàlides conductes que son efectivament perjudicials per a la
bona convivència en societat, i que és imprescindible corregir per a millorar la qualitat de vida de
totes les persones que viuen, treballen o visiten Granollers. 

Addicionalment,  fer  menció  especial  a  l’existència  de  l’Ordenança  dels  espais  d’ús  públic  i
civisme de Granollers,  aprovada  l’any 2014, que, malauradament,  sembla no evitar aquestes
conductes  que  hem  vingut  descrivint.  En  aquest  sentit,  creiem  que  cal  apostar  pel
desenvolupament  d’un Pla contra l’incivisme a  Granollers,  que tingui  per objectiu  assolir  el
compliment de les obligacions en matèria de civisme que estableix la citada ordenança 

Efectivament,  conscients  que  aquesta  és  una  qüestió  difícil  de  resoldre,  atès  que  afecta
directament  a  qüestions  conductuals  de  les  persones,  creiem que  cal  començar  amb algunes
mesures, que permetin, poc a poc, construir una societat més cívica. 

Per això, el Grup Municipal de Granollers per la Independència - Primàries Catalunya proposa al
Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- Rebutjar i condemnar les conductes incíviques que es produeixen al nostre municipi. 



SEGON.- Procedir a l’elaboració d’un Pla contra l’incivisme a Granollers, que actuï per garantir
el compliment de l’Ordenança dels espais públics i civisme de Granollers de 2014, i que, per
tant,  treballi  per  a  la  correcta  aplicació  de  les  necessàries  actuacions  i  mesures  correctives,
incloses les sancionadores, per a conductes incíviques, com per exemple: el llançament de brossa
fora de papereres i  contenidors d’escombraries o la no recollida de defecacions d’animals de
companyia, especialment en els espais verds de la ciutat, on aquesta conducta és, aparentment,
més habitual. 

TERCER.- Que en el  citat  Pla contra l’incivisme es tingui present  la col·laboració del teixit
associatiu del municipi – en especial, les associacions de veins dels barris de Granollers –, i que
aquest, col·labori  en donar a conèixer l’impacte de les conductes incíviques, i,  especialment,
l’impacte econòmic que aquestes provoquen, tot convidant la ciutadania a tenir una millor cura
de la nostra ciutat. 

Granollers, 24 de març de 2021 


