
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’AJUNTAMENT DE 

RIUDOMS PER POSAR EN MARXA UNA CAMPANYA DE CIVISME PER REDUIR LA 

BRUTÍCIA I LES DEIXALLES A LA VIA PÚBLICA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que hi ha diverses zones de Riudoms que sovint són focus de deixalles i 

brutícia a la via pública. Algunes d’elles són les següents: 

- Parcs de la zona del Campàs i rieró de Santa Eulàlia 

- Zona de les restes romanes 

- Zona de davant l’Institut Joan Guinjoan 

- Entorn immediat de la biblioteca municipal 

- Aparcament proper a la biblioteca municipal (darrera l’Epicentre Gaudí) 

- Contenidors situats al costat del camp de futbol (carrer de l’Hort de la 

Sorda) 

- Contenidors situats a l’inici del Coll d’en Boch (encreuament de 

l’avinguda Montbrió amb el carrer Sant Julià) 

- Zona del darrera del carrer Sant Julià, tocant al camí del Recreo 

- Les dues rieres que transcorren per Riudoms: la de Maspujols i la 

d’Alforja 

 

Atès que els motius que generen aquests focus de deixalles i brutícia són 

diversos. Alguns dels més comuns són: 

- dipositar escombraries fora dels contenidors habilitats 

- dipositar al costat de contenidors elements que s’haurien de portar a la 

deixalleria municipal: cadires, electrodomèstics, matalassos, residus de 

construcció, etc. 

- consumir begudes -molt sovint alcohòliques- en parcs públics i zones 

similars i no recollir les deixalles generades (llaunes, ampolles, gots, etc.). 

- llençar directament a la via pública restes de productes alimentaris que es 

consumeixen al carrer (llaunes, embolcalls, bosses, etc.) 

- llençar a les rieres materials diversos: runa de construcció, 

electrodomèstics, mobiliari en desús, etc. 

 

Atès les molèsties que aquestes deixalles i brutícia generen (males olors, 

insalubritat, impacte visual, degradació general de l’entorn, etc.) i les queixes 

recurrents que, per tant, generen per part de molts riudomencs. 

 

Atès que altres ajuntaments han posat en marxa accions, encara que siguin 

petites, per intentar reduir l’incivisme. És el cas d’un municipi proper com Les 

Borges del Camp, que en bateries de contenidors que s’utilitzaven de manera 

incorrecta ha instal·lat un cartell que alerta que “Això no és un abocador” i que 

convida a dipositar determinats materials a la deixalleria. 

 

Atès que en breu Riudoms s’afegirà al projecte comarcal de la ‘Bona Brossa’ -

que implica que els diners estalviats per l’augment de la recollida selectiva es 

destinin a programes socials i de salut per al mateix municipi- i que en aquest 

projecte hi tenen un paper destacar els alumnes de l’Institut Joan Guinjoan. 



 

Atès un seguit d’elements que estan recollits a l’Ordenança de civisme i 

convivència ciutadana de l’Ajuntament de Riudoms -aprovada el 2012- i que 

reproduïm a continuació: 

- Els ciutadans tenen el dret de gaudir dels espais públics en condicions 

adients d’higiene, seguretat ambiental, sonoritat i tranquil·litat. 

- Està especialment prohibit: llençar a terra puntes de cigarret, xiclets, 

closques de pipes, papers, embolcalls, menjar o altres residus similars 

que embrutin la via; dipositar objectes, escombraries i/o altres residus 

(matalassos, electrodomèstics, mobles, joguines, etc.) en llocs públics o 

fora dels contenidors habilitats a tal efecte.  

- És prohibida la venda, el subministrament i el consum de begudes 

alcohòliques de qualsevol tipus a la via i als espais públics, especialment 

en parcs i jardins, llevat dels espais expressament reservats per a 

aquesta finalitat, com terrasses. 

- L'Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, i per tal 

d’aconseguir una bona efectivitat de les normes i potenciar les activitats 

cíviques, posarà els mitjans que siguin necessaris per facilitar al màxim 

l’observança dels preceptes que conté aquesta ordenança, així com la 

seva difusió. 

- Les infraccions tipificades per aquesta ordenança seran sancionades 

amb multes: 

a) Infraccions lleus: multes de 50 € fins a 750 € 

b) Infraccions greus: multes de 751 € fins a 1.500 € 

c) Infraccions molt greus: multes de 1.501 € fins a 3.000 € 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC - Acord Municipal proposa al 

Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a posar en marxa una 

campanya de civisme amb l’objectiu de reduir la brutícia i les deixalles a la via 

pública. Principals elements de la campanya: 

 

- Prioritzarà la sensibilització i conscienciació. En aquest sentit: 

○ informarà de com realitzar correctament accions que ara es fan de 

manera inadequada. Per exemple, explicarà amb claredat quins 

elements no s’han de llençar als contenidors i, en canvi, sí que 

s’han de portar a la deixalleria municipal. 

○ inclourà el sobrecost que té per a l’Ajuntament de Riudoms la 

retirada de brutícia i deixalles en zones inapropiades. 

○ donarà a conèixer a fons el servei de deixalleria municipal i també 

la recollida gratuïta de mobles i trastos vells al carrer, just davant 

del domicili on viu la persona que se’n vol desprendre. 

○ es valorarà incloure la figura d’educadors per explicar les bones 

pràctiques a seguir en les zones de Riudoms amb més brutícia i 

també a col·lectius determinats. 



 

- Tot i prioritzar la sensibilització i conscienciació, no s’oblidarà que 

l’Ajuntament de Riudoms -tal com recull la seva Ordenança de civisme- té 

la potestat de sancionar les infraccions que es produeixen en aquest 

àmbit. 

 

- Posarà el focus en aquelles zones de Riudoms que acumulen més brutícia 

i deixalles a la via pública. 

 

- Tractarà de manera específica els abocaments en rieres, ja que responen 

a casuístiques determinades, generen un clar impacte sobre el medi 

ambient i requereixen de solucions concretes. 

 

Segon. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a elaborar la campanya de 

civisme amb la participació dels agents locals rellevants en l’àmbit de la 

conscienciació sobre brutícia, deixalles i medi ambient. En aquest sentit, 

treballarà especialment amb i per als col·lectius infantils i juvenils, en línia del que 

ja es fa amb el projecte comarcal de la ‘Bona Brossa’.  

 

Tercer. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a posar en marxa aquesta 

campanya de civisme en un termini de nou mesos.  

 

Riudoms, 7 de setembre de 2019 

 

 

 

 

Ricard Gili Ferré 

Regidor-Portaveu del Grup Municipal ERC-AM 

 

 

 

 

 

 

 


