MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SABADELL, A PLE,
SOBRE
LA BRUTÍCIA URBANA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els ciutadans de Sabadell volem una ciutat neta i atractiva, tant pels que hi viuen,
treballen, estudien o ens visiten. Si la nostra intenció és projectar la ciutat com un
referent de turisme, on la marca Sabadell sigui garantia de ciutat moderna i potent, cal
tenir cura i mantenir l’entorn net, cuidat i curiós. Per això hem de fer un ús racional i
ordenat de l’espai públic i els seus elements, hem de protegir la salut pública i la
salubritat per gaudir d’un paisatge urbà de qualitat. Tenim doncs el deure de mantenirlo en condicions de neteja i ordre.
L’ajuntament com a administració local de més proximitat a la ciutadana te la funció
d’incidir de forma constant i continuada amb l’objectiu d’educar en civisme per
augmentar el benestar i la pau social, de la població. Conscienciant i sensibilitzant els
veïns sobre el dret de viure en un espai cuidat, i el deure de no contaminar, no
embrutar, ni deslluir l'entorn comú. Evitar la contaminació ambiental, visual o acústica
que pot afectar a la qualitat de vida dels conciutadans.
L'administració ha de vetllar pel respecte i la tolerància, promocionar la convivència i el
civisme. Per evitar les actituds i conductes insolidàries, irrespectuoses o vandàliques
sobre els béns comuns i sobre el benestar de tots.
La col·locació de pancartes, banderoles, l’enganxada de cartells i adhesius, la distribució
de fulls volants, revistes publicitàries i qualsevol altra activitat relacionada amb la
publicitat que es realitzi o afecti d’alguna manera a la via pública, resten sotmeses a la
taxa corresponent i han de disposar d’autorització municipal prèvia. Igualment les
activitats publicitàries amb megafonia i música que realitzin els establiments comercials
i entitats, tant sigui en llocs fixes com de manera ambulant.
La brutícia urbana provoca tensions entre el veïnat, impacte visual negatiu, degradació
de l’entorn i per tant enuig general per la imatge pública que dona la ciutat. Aquestes
conductes incíviques provoquen, a més un sobrecost a l’ajuntament. Per minimitzar
aquestes impactes cal fer complir de forma més escrupolosa les prohibicions que
afecten la col·locació i enganxada de cartells o adhesius arreu però especialment a les
façanes, portes i zones d’accés en general dels edificis públics o privats i a tot el mobiliari
urbà, amb excepció dels casos expressament autoritzats per l’autoritat
municipal. Vigilar de forma més acurada l’enganxada de cartells o similars al patrimoni
arquitectònic i arqueològic, al seu entorn immediat, i enganxar o clavar cap tipus de
cartell a l’arbrat municipal.
Per tot l’exposat el Grup Municipal de Junts per Sabadell proposem els següents

ACORDS
PRIMER - Buscar i crear localitzacions de carrer específiques per ordenar i limitar els
espais dedicats a qualsevol tipus de publicitat.
SEGON - Estudiar i crear canals on line per prioritzar, sempre que sigui possible, un
format publicitari digital que no deixi cap tipus de residus a la via pública.
TERCER - Establir diàlegs amb les entitats de Sabadell per comunicar els punts que
tenen a disposició com, taulons d’anuncis en les instal·lacions públiques i mupis que hi
ha a la ciutat, per tal que els puguin fer servir, i aprofitar per recollir les seves necessitats
i propostes al respecte.
QUART - Fer difusió per tots els mitjans telemàtics, de l’ús racional de la publicitat que
marca l’ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries. Fer pedagogia per tal
d’evitar la degradació de l’espai públic, que provoca la col·locació de publicitat fora
d’aquest espais.
CINQUÉ - L’ajuntament de Sabadell després d’assegurar una bona difusió de la
informació de la norma, posarà els recursos pertinents per incidir en el compliment de
l’ordenança de publicitat i instal·lacions públiques.
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