Decàleg

d'Ordre

Públic

i

Neteja

1.Reorganització interna i optimització del funcionament del cos de la policía local, dotantlo de mitjans i infraestructures en condicions, plantejant la possibilitat de traslladar les
seves dependències a l'interior del nucli de Sant Antoni, així com creant unitats mòbils o
retens fixos en els principals pobles del municipi.
2. Instar als organismes superiors a la creació de més llocs de guàrdia civil per adequar-lo
a les necessitats globals de l'illa d'Eivissa, de manera que repercuteixi en el control de
l'ordre públic al nostre municipi.
3. Revisió i actualització de les ordenances municipals vigents amb el compromís de fer-les
complir prioritzant aquelles, que per la seva naturalesa, afecten a temes d'alt impacte
social. Aplicar criteris de racionalitat en les quanties obrint la posibilitat de commutar les
sancions per treballs a la comunitat en casos de menor rellevància o envergadura.
4. Treballar conjunta i permanentment amb altres administracions en la confecció de
normatives que tractin aquells aspectes de competència supramunicipal amb una clara
incidència en el municipi (partyboats, cellers, establiments de menjar ràpid 24 hores).
5. Garantir l'accés ràpid i gratuït de qualsevol ciutadà al sistema de sonometries,
potenciant l'actuació d'ofici per part de l'administració en situacions que així es consideri
oportú.
6. Promoure campanyes de conscienciació social en front de la problemàtica que les
mascotes i les seves deposicions a la via pública suposen, plantejant l'opció de habilitar un
parc vallat per a mascotes.
7. Separació efectiva de la prestació dels serveis de neteja i jardineria, estudiant la
possibilitat de municipalitzar el segon i també de donar suport a les plantilles en èpoques
d'especial necessitat.
8. Augmentar el nombre de papereres, contenidors i punts de reciclatge a tot el municipi,
especialment en pobles i barriades perifèriques al costat d'elements embellidors.
Promoure campanyes de conscienciació i calendaris fixos de recollida selectiva en els
negocis del municipi, promovent mecanismes de comunicación fluïda entre el ciutadà i el
consistori a efectes de neteja i manteniment i habilitant possibles rebaixes fiscals subjectes
a la col·laboració efectiva amb la neteja del municipi. Posada en marxa d'unitats de
recollida selectiva mòbils.
9. Garantir la neteja de costes, marges de carreteres, abocadors espontanis en àrees
forestals i altres àrees subjectes a l'àmbit d'una altra administració.
10. Promoure la neteja i manteniment de torrents ,camins municipals , zones forestals i
altres, estudiant la creació de brigades de zeladors mediambientals i sol·licitant a més al
Govern Balear que posi en marxa un estudi de gestió de riscos en el nucli urbà que
aprofundeixi en assumptes com les desembocadures de torrents o les àrees de perillositat
d'incendis .

