PERE CANO MIRET, com a portaveu del grup municipal Socialista – Movem Sant Martí,
amb DNI 47.745.536-C i ALBERT TORT PUGIBET, com a portaveu adjunt del grup
municipal Socialista – Movem Sant Martí, amb DNI 47.716.560-R, sol·licitem la
incorporació de la següent proposta de resolució al proper ple ordinari que se celebri
després del registre d’aquesta sol·licitud.

El GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – MOVEM SANT MARTÍ presenta al ple la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
pel foment de la convivència, la pluralitat, el respecte democràtic i el
compliment de les ordenances municipals per a la preservació de
l’espai públic
El dret a la llibertat d’expressió i la democràcia impliquen al mateix temps el deure de fomentar
la pluralitat i respectar les opinions diverses en un marc de convivència i de no incitació a l’odi. A
l’espai públic, aquests valors s’han de traduir en respecte al mobiliari urbà, tal i com regulen les
ordenances municipals, ja no només per preservar l’embelliment del municipi, sinó com a defensa
imprescindible des de les institucions del respecte i del civisme en allò que és de tots i totes.
Durant les passades eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre, no només han
aparegut pintades irrespectuoses contra candidats democràtics, sinó que fins i tot s’han evidenciat
missatges a favor d’ETA o assenyalant membres de partits polítics democràtics sense el mínim
respecte. Actuacions així en l’espai públic que compartim tots els veïns i veïnes embruten el
municipi i el marc de les campanyes electorals, que requereixen respecte i pluralitat per garantir
l’expressió de les diferents opinions. Aquestes pintades, a més, no només s’han produït als cartells
electorals de determinats partits polítics que concorren democràticament a les eleccions, sinó fins
i tot a façanes, mobiliari urbà i parets del municipi.
Això se suma a altres accions que s’han visualitzat al municipi darrerament i que han contravingut
les ordenances municipals. L’aparició d’esvàstiques va ser un altre exemple, que en aquest cas,
van ser esborrades per part dels serveis municipals a iniciativa del govern en compliment de les
ordenances, o pintades prèvies contra determinats polítics municipals, que també van ser
esborrades per part dels serveis municipals.
Atès que el marc de convivència que fomenta la nostra societat s’ha de basar en el respecte, la
pluralitat i la no incitació a l’odi.

Atès que l’espai públic del nostre municipi mereix respecte i compliment de les ordenances
municipals vigents, que especifiquen que “Es prohibeix tota mena de pintades a la via pública, tant
si son fetes en els elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i
parets exteriors de la vila. “, que es prohibeix “Fer pintades a les parets del signe que siguin, o als
senyals o tanques indicatives de circulació.” i que “Es prohibeixen les pintades realitzades per
qualsevol mitjà a la via pública, façanes i mobiliari urbà, així com causar-hi altres desperfectes.”

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
1.

Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca a qualsevol pintada que
atempti contra la pluralitat democràtica i que no respecti l’espai públic d’acord amb les
ordenances municipals.

2.

Afirmar el compromís de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca amb la pluralitat política, el
respecte institucional i el foment de la convivència.

3.

Demanar des del plenari municipal, màxim òrgan de l’Ajuntament, l’actuació amb
determinació des dels òrgans de govern municipals per garantir el compliment de les
ordenances municipals de civisme, independentment de signes polítics o ideològics.
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