Comunicat de premsa
Terrassa, 2 de maig de 2020

La campanya de “Tolerància zero amb l’incivisme”
s’ha acompanyat amb 83 inspeccions en 2 setmanes
S’han aixecat 28 actes amb sancions que oscil·len entre els 200 i els 1.200 €

El Govern municipal valora positivament les actituds majoritàriament responsables
de la ciutadania en la situació d’emergència causada pel Coronavirus, i lamenta les
actituds incíviques, especialment pel que fa a la neteja, que poden perjudicar la salut
de la comunitat. Per aquesta raó, fa quinze dies l’Ajuntament va impulsar la
campanya de «Tolerància zero amb l’incivisme» per reduir els comportaments
incívics i irresponsables, una campanya informativa que s’ha complementat amb un
programa d’inspeccions i sancions a tots els barris de la ciutat. En dues setmanes
(del 16 al 29 d‘abril) s’han fet un total de 83 inspeccions, s’han aixecat 28 actes i
s’han fet 145 entrevistes. Les infraccions més habituals han estat l’abandonament de
residus municipals fora dels contenidors, no separar les diferents fraccions o no
dipositar-les en els contenidors específics i també l’abandonament de residus
voluminosos a la via pública. Les sancions oscil·len entre els 200 i els 1.200 euros,
tot i que la majoria són d’entre 400 i 600 euros. En total, les denúncies imposades en
aquestes dues setmanes sumen gairebé 12.000 euros.
El Govern municipal continuarà amb aquesta campanya de Tolerància Zero en els
pròxims dies, amb l’objectiu de preservar la salut de tothom i aconseguir que la
minoria de ciutadans i ciutadanes que no compleixen les normes actuïn de manera
més responsable, cívica i solidària amb la resta de la ciutadania i en especial amb
els treballadors i treballadores d’Eco-Equip.
El Servei de Comunicació de l’Ajuntament ha elaborat un document de FAQs sobre
la recollida d’escombraries, on es resolen els possibles dubtes de la ciutadania
relacionats amb les escombraries i amb els residus en aquesta fase de l’estat
d’alarma/emergència, i s’explica les condicions en què treballa Eco-Equip i el servei
de recollida de residus. Així mateix, a través de les xarxes socials recorda diàriament
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les normes i facilita informació en el marc de la campanya “Tolerància zero amb
l’incivisme”. (Els FAQs es poden consultar a https://www.terrassa.cat/coronavirusrecollida-de-residus)
L’Ajuntament recorda que cal complir les normes de recollida d’escombraries i deixar
cada tipus o fracció de residus al contenidor que toca. Cal abstenir-se de deixar
bosses o altres residus fora dels contenidors. Cal guardar a casa els estris vells fins
que tornin a funcionar les deixalleries o el servei de recollida habitual.
L’Ajuntament recorda que posarà en mans de la Fiscalia els casos d’incompliment
greu de les normes de recollida d’escombraries que puguin ser constitutius d’un
delicte contra la salut pública.

Terrassa treballa i seguirà treballant per garantir la plena ciutadania de tots els
seus veïns i veïnes
L'Ajuntament de Terrassa no priva del dret d'empadronament a les persones
migrades. Tenim regulat l'empadronament de persones sense domicili fix des de
l'any 1996, d'acord amb la normativa aplicable a la gestió del PMH (Resolució
30/01/2015, Instruccions Tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del PMH Apartat 3. Casos especials d'empadronament; 3.3. empadronamiento de personas
sin domicilio).
Aquesta possibilitat ofereix a les persones que no disposen d'una adreça fixa la
possibilitat de rebre notificacions de l'administració, ajudes o requeriments.
Concretament el que es ve realitzant a la ciutat és l'empadronament de persones a
la seu de l'Àrea de Drets Socials. A data 01/01/2020 hi havia 179 persones
empadronades a la Seu de Serveis Socials. El tràmit es realitza des de Serveis
Socials, a través del diferents canals d'accés, i amb l'informe i valoració pertinent a
càrrec dels tècnics i tècniques.
Un ajuntament ha de ser capaç de rectificar i millorar qualsevol praxi que no faciliti la
vida de les persones, encara més si es tracta dels col·lectius més vulnerables.
En cas que no estiguem donant resposta a tots els casos que ho necessiten, no és
en cap cas de forma deliberada i hem de treballar i seguirem treballant per fer-ho. El
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Govern municipal es compromet a emprar els recursos necessaris. Per a això
necessitem millorar els circuits establerts.
També necessitem que la denúncia d'aquestes situacions per part de la societat i les
entitats vagin acompanyades de col·laboració amb l'ajuntament, ja que compartim la
única finalitat possible: millorar la situació de les persones, per a això treballarem
també aquestes relacions.
Des de Terrassa entenem que la plena ciutadania és aquella situació en què es
troben les persones quan poden accedir a tots els drets reconeguts i garantits a la
ciutat.
A l'hora d'accedir a la plena ciutadania no es poden produir discriminacions per
situacions administratives diferents. L'empadronament és la via de comunicació amb
l'administració, és la porta d'accés a tot un seguit de tràmits i serveis públics com la
sanitat, les ajudes socials, la inserció laboral, els processos de reagrupament familiar
o, arribat el cas, el vot.
Així mateix, per a les persones estrangeres, l'empadronament és un requisit
imprescindible per demostrar la residència i regularitzar la seva situació, aconseguir
els papers i renovar-los. D'altra banda, l'empadronament és un dret i les
administracions estem obligades a tramitar-lo.
No podem obviar, però, que seria indispensable un pacte del món local en aquests
termes. Les diferents polítiques i decisions que prenem els diferents ajuntaments
provoquen disfuncions difícils de gestionar on els únics perjudicats són les persones
que veuen així vulnerats els seus drets.
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