L’Ajuntament ha obert 7 expedients enguany per llançament de residus

Sancions per abocar brossa fora dels contenidors i
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per orinar en la via pública
La Junta de Govern celebrada el passat divendres a l’Ajuntament va resoldre dos
expedients sancionadors per incompliment de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana: un
per abocament de brossa fora dels contenidors i un altre per orinar en la via pública.
En el primer cas la multa és de 200 euros, i cal ressenyar que al llarg de l’any el
Departament de Medi Ambient ha incoat, a més d’aquest cas de llançament de bosses de
brossa fora del contenidor, un total de set expedients per llançament de residus i objectes a
la via pública. Aquests expedients no sempre es resolen amb sanció, segons expliquen els
responsables de l’Àrea de Medi Ambient, sent la majoria d’ells per abandonament d’objectes
voluminosos. Aquest cas que va passar divendres per Junta de Govern, en canvi, és la
primera sanció que s’aplica per abocar la brossa fora dels contenidors.
El regidor de Medi Ambient, Paco Agulló, explica que “el cas és significatiu, perquè es
tracta d’una persona que, pel que sembla segons l’expedient, era ja reincident en aquesta
pràctica i havia estat detectat per la Policia Local en anteriors ocasions. Per tot això, i encara
que no ens agradaria haver d’arribar a prendre aquestes mesures, creiem que és oportuna
la sanció, tot esperant que aquest veí canvie de comportament. Hem de tindre en compte
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que la gent que no compleix les normes d’higiene és una minoria molt reduïda, i tal vegada
aquestes mesures tinguen un efecte dissuasori i, a poc a poc, vagen reduint-se aquestes
pràctiques que causen molèsties al conjunt de la ciutadania”.
Des de Medi Ambient s’indica que, durant el primer semestre de l’any, s’han elaborat,
a més dels huit expedients per llançament de residus ja esmentats, un expedient per
recollida i gestió inadequada de residus municipals; tres expedients per orinar en la via
pública i tres expedients per publicitat en llocs no autoritzats. En total, quinze expedients
que ja superen als catorze que es van incoar durant tot l’any 2013, a més d’una sanció des
de Salut Pública per defecacions d’animal de companyia en la via pública, que va passar per
Junta de Govern fa unes setmanes.

En paraules d’Agulló, “en el Departament estem fent un esforç per tal d’exercir un
major control, perquè comprenem la preocupació i la molèstia que per a la ciutadania
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causen els incompliments de l’Ordenança d’Higiene Urbana. Sempre hem mantingut, i ho
continuem fent, que la millor manera de mantindre la ciutat neta i en condicions passa per
que cada ciutadà tinga la consciència i responsabilitat suficient per comprendre que els
comportaments inadequats perjudiquen a tothom. Però hi ha casos en què sembla
que la consciència ciutadana no atén a responsabilitats compartides i no ens queda més
remei que sancionar”.

