
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA CREACIÓ  D’UN PLA DE CIVISME I D’AGENTS 
CÍVICS MUNICIPALS.

Es coneguda la falta d’educació cívica d’alguns covilatants i persones que están de pas i gaudeixen dels 
serveis que ofereix aquest municipi. Les accions incíviques causen un seguit d’inconvenients com: mala 
imatge de l’entorn urbà, degradació del mobiliari públic, impacte ambiental negatiu, riscos per la seguretat o
la salut de les persones, a més d’altres.

La creació de la figura d’agent cívic desvinculada de la Policía Local però si en simbiosi directe pot ajudar a 
fer, entre d’altres :

- El dia a dia del municipi mes agradable i igualitari.

- Disposar d’un entorn urbà i natural en bon estat, ciudat i net, a més de respectat i tingut en valor pels 
propis usuaris.

- Un control del servei de residus.

- Concienciació i informació dels veïns en la seva interacció amb l’entorn urbà i natural.

La figura de l’agent de civisme públic no ha de ser de represor sinó un conseller-educador, sensibilitzador, 
informador, i fins hi tot  mitjancer en petits conflictes que no necessitin actuacions especials,ha de ser una 
persona que fomenti la bona convivencia dels ciutadants, que fomenti el respecte a l’entorn, que fomenti la 
tinença responsable d’animals.

Seràn informadors de civisme i de serveis oferts al municipi aportant dades útils a qui ho pugui necessitar, 
com per exemple informació sobre el reciclatge i separació de residus, drets i deures dels propietaris 
d’animals, ordenançes municipals, i demés normatives i conductes esperades de bona ciutadania. També 
poden oferir informació sobre temes d’ajuts de serveis socials, plans d’ocupació i altres ajudes a persones 
amb necessitats.

Lòbjectiu es aconseguir un bon ús de l’espai públic, mobiliari urbà, donar suport a persones, difondre 
serveis,detectar necessitats de determinada part de ls ciutadants.

Aquest lloc de treball necessita una formaciò 

Per tot ho exposat proposem els següents accords:

1- Crear un pla de civisme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
2- Incloure als tècnics de serveis socials, medi ambient, seguretat citadana i els que siguin necessaris 

per dur a terme un pla de civisme local adequat el municipi.
3- Crear la figura de l’Agent Cívic Municipal, que amb la formació adequada tindrà tasques 

informatives i de contacte de proximitat amb la població en aquells aspectes relacionats amb la 
interacció del veïnat amb l’entorn.


