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El govern municipal desmenteix la manca de neteja en
alguns espais públics i lamenta les actituds incíviques
La neteja
municipal
les zones
d’algunes
reiterada.

i el manteniment de l’espai públic són prioritats del govern
de Mollet, que es regeix amb els mateixos criteris per a totes
i barris de la ciutat. Tot i això, encara és present l’incivisme
persones que embruten l’espai urbà de manera conscient i

L’Ajuntament de Mollet manifesta que el servei municipal de neteja no ha
modificat la intensitat ni la freqüència de la neteja en parcs i espais públics. Així
mateix, no són certes les acusacions que afirmen que s’utilitza un criteri i una
intensitat diferents segons el barri de la ciutat. De fet, la neteja dels diferents
espais (carrers, parcs, rambles, etc) es realitza amb criteris que fan referència a
la freqüència de pas i l’ús que es fa de l’espai, posant sempre una cura
especial en les zones destinades al públic infantil.
Tot i això, cal remarcar que darrerament s’han intensificat les actituds
incíviques d’alguns grups que cada vespre es reuneixen en parcs (com és el
cas de la plaça de l’Estatut, davant l’Escola Sant Jordi) i embruten i malmeten
l’espai. Justament en aquest cas, el servei municipal de neteja hi actua cada
tarda, però cada matí la zona torna està plena de deixalles. Per tal de
solucionar-ho, s’activaran serveis especials de vigilància de la Policia Municipal
en els punts on es detectin aquestes actituds incíviques.
Per tot això, l’Ajuntament de Mollet vol fer una nova crida al civisme i la
responsabilitat de tota la ciutadania per mantenir l’espai públic en condicions
òptimes.
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