
Aportacions d’accions a la millora del civisme a la sessió del Consell de 

Ciutat. 16 de desembre 2021. Centre Cívic de Can Pantiquet 

 

Grup 1 (àmbits àrees de reciclatge i sorolls): Més control dels punts de reciclatge, 

com estiu fer neteja dels contenidors, recuperar contenidors de pedal, desplaçar 

àrea de reciclatge davant porta ambulatori, plaques antisorolls a espai autopista 

propera a ambulatori entre pont Gaudí i la R3. 

Grup 2 (àmbits de mascotes descontrolades i brutícia de les mascotes): Més control 

als correcans, nou correcan gran al centre, informar a la ciutadania igual que els 

amos de mascotes per conèixer els drets i els deures de la tinença de les mascotes, 

agents cívics i informadors/Emfo a espais de mascotes durant els sis mesos de bon 

temps, controlar que amos portin ampolla d’aigua per diluir orines i que recullin 

altres restes, dilemes sobre mantenir els espais de bosses per recollir deposicions; 

i protegir base dels fanals de les orines. 

Grup 3 (àmbits vandalisme i botellot): Més multes i cursets amb treball social, 

telèfon per denunciar vandalisme i enviar fotos a totes les porteries de la ciutat, 

espais grafitis permesos amb una informació al mur i blanquejat cada x temps, 

controlar tot el dia part de la Rambla Nova, més control policial i multes, control 

venda de begudes alcohòliques a menors i fora d’horari, alternatives de lleure 

juvenil de 16 a 18 anys. 

Grup 4 (àmbits de convivència i estacionaments): campanya diferents idiomes de 

les normes bàsiques de convivència, informar a la ciutadania que hi ha servei de 

mediació entre veïnatge, horaris claus dels carrers conflictius fer-los peatonals, 

valorar el no deixar aparcar cotxes per facilitar el petó-adéu, agents cívics ordenant 

tràfic, campanya “la policia no multa, la multa te la poses tu”, valorar taxa diferent 

a cotxes amb pàrquing privat i els que estan a carrer. 

 


