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PRP2020/1170   MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER 
LLAGOSTERA SOBRE L’ESTAT DE NETEJA ACTUAL DELS CARRERS DEL POBLE.  
 
Les tasques de manteniment dels espais d’ús comú, com són els carrers, dependències 
municipals, i espais a l’aire lliure d’esbarjo i trobada públics, que han de realitzar els serveis de 
neteja i manteniment de l’Ajuntament, haurien de garantir unes condicions mínimes de neteja i 
salubritat. El seu manteniment en condicions adequades pel que fa a neteja i higiene són una 
necessitat que tothom percep com a essencial per tal d’afavorir l’ús segur d’aquests espais, tan 
importants en aquests moments de pandèmia. 
Les dificultats creixents per a les trobades en espais confinats, les limitacions del nombre de 
persones que es poden trobar en espais tancats, i el risc que l’ús d’aquests darrers espais 
comporta, converteixen els espais a l’aire lliure en molt més segurs, i per tant l’estat en que es 
mantinguin és essencial per al seu bon ús. 
És evident que les rutines de neteja i manteniment s’han vist alterades en aquests darrers 
mesos per causa de la pandèmia, i les noves tasques que s’han hagut de programar han 
suposat per al personal de l’Ajuntament una càrrega addicional de feina que ha impedit un 
desenvolupament satisfactori de la seva tasca. 
Aquesta situació d’acumulació de feina, que és comprensible durant els primers temps de crisi,  
i el que es podia pensar inicialment que era una emergència de curta durada s’ha convertit en 
un problema estructural amb el que haurem de conviure durant alguns mesos o possiblement 
alguns anys. 
I per tal de corregir les mancances anteriorment exposades,  
S’acorda:  
Primer.-Que es doti la Brigada dels recursos necessaris per a garantir que els programes de 
manteniment i neteja es poden realitzar amb la freqüència necessària. 
Segon.-Que s’elabori un pla de neteja i manteniment reforçat que contempli tant les actuacions 
de neteja al Casc Urbà com especialment a les urbanitzacions. 
Tercer.-Que s’endegui una campanya d’informació a la població de Llagostera per conscienciar 
tothom de la necessitat de mantenir els espais comuns en un correcte estat de neteja i 
salubritat: ús de papereres, evitar embrutar els espais públics, no fumar-hi. 
Quart.-Que es creï un canal d’atenció al Ciutadà per tal que els Llagosterencs puguin 
denunciar les conductes incíviques”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
	


