MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 8 DE
JUNY DE 2017 SOBRE L’ETIQUETATGE DE MOBILIARI MUNICIPAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Una de les imatges que dia rere dia els ciutadans i visitants es troben en transitar pels
carrers de la nostra ciutat són les conseqüències del vandalisme. És una qüestió
complexa que afecta tots els entorns urbans i la gravetat i freqüència depenen en gran
mesura de l'educació en valors i de la consciència social dels veïns i dels visitants.
Des de fa un temps en el nostre municipi suportem actes com ara la crema de contenidors
de residus urbans; destrosses en papereres, parcs infantils i zones enjardinades; pintades
en espais públics i privats; trencaments de vidres, etc.
Des de Ciutadans considerem que, a part de les campanyes d'educació i conscienciació
ja iniciades en la nostra localitat, seria adequat implementar noves estratègies de
sensibilització més cridaneres i que ajudin a conscienciar els ciutadans que el mobiliari
urbà és "de tots" i no "de ningú ", i que per tant comporta uns costos que són sufragats
amb diners públics. Creiem que una bona mesura és etiquetar el mobiliari urbà amb el
cost que suposa la reposició dels béns del mobiliari inutilitzat a causa dels desperfectes
intencionats que pateixen. Es tracta d'etiquetar els objectes situats en llocs d'alt trànsit de
persones que siguin susceptibles de patir destrosses o pintades o que ja s'hagin hagut de
reposar per aquestes actuacions.
Aquesta mesura s'ha dut a terme en localitats com ara Pamplona (Navarra) i Alzira
(València), entre d'altres. En aquestes localitats la mesura ha tingut com a conseqüència
la reducció del vandalisme, i tot gràcies a una iniciativa senzilla, barata, nova i
pedagògica, que busca despertar la consciència cívica dels veïns.
Des de Ciutadans creiem que combinant aquesta mesura amb les campanyes que
s'estiguin desenvolupant, millorant la seguretat, es donarien passos en una bona direcció
per pal·liar una situació que no només comporta una despesa, sinó que també enlletgeix
la nostra ciutat.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Posar en marxa campanyes de conscienciació i sensibilització ciutadana
relacionades amb el cost que comporta el vandalisme en el mobiliari urbà a les arques
municipals.
Segon. Etiquetar amb el cost els objectes situats en llocs d'alt trànsit de persones que
siguin susceptibles de patir destrosses o pintades o que ja s'hagin hagut de reposar per
aquestes actuacions.
Tercer. Difondre, en el marc de la campanya de conscienciació i sensibilització i en els
mitjans de comunicació, el cost de reposició dels diferents elements (papereres, bancs,
contenidors, fanals, ...) del mobiliari urbà, i fer públic al web municipal el preu del mobiliari
urbà malmès i el cost total que suposa la seva reposició.

Reus, 8 de juny del 2017
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Portaveu G. M. Ciutadans

