Grup Municipal Socialista – Movem Sant
Martí

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.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
instant el govern municipal a crear una Comissió de Seguretat amb
participació de tots els grups municipals, i a preveure en el proper
pressupost municipal la contractació d’un tercer vigilant
Sant Martí Sarroca és un municipi constituït per veïnes i veïns que en la seva majoria, compartim
uns valors i un compromís amb la convivència en la diversitat i el civisme. Posar el focus en garantir
aquesta convivència amb seguretat i qualitat de vida és una tasca essencial que hauria d’abordar
de manera determinant l’acció de govern de l’Ajuntament.
Aquest desig majoritari és qüestionat en ocasions per actituds incíviques creixents. Els episodis
que posen en dubte el civisme, la seguretat i el respecte a l’espai públic no es poden abordar amb
negacionisme, relaxament o resignació davant la complexitat. Cal una alta sensibilitat per abordar
determinats problemes socials d’arrel (a nivell d’acció i suport social, de necessitat d’espais per a
gent jove,...), i l’atenció continuada i contundent davant les actuacions irrespectuoses socialment.
El municipi disposa, de fet, d’una ordenança de convivència ciutadana municipal que cal exercir.
Davant dels rebrots d’actituds incíviques que s’han manifestat darrerament, és necessari que
l’Ajuntament enviï de manera persistent el missatge de què determinades actituds no són
tolerades en el marc dels valors socials de Sant Martí Sarroca. L’Ajuntament hi és per realitzar
accions de prevenció, per interaccionar i coordinar-se amb els diferents agents implicats, i vetllar
perquè hi hagi conseqüències quan es produeixen vulneracions de les ordenances municipals.
Darrerament s’estan produint alguns episodis evidents que pertorben el descans dels veïns i
veïnes en determinades zones, sortides nocturnes poc respectuoses, actituds incíviques, vehicles
que no respecten el descans, incompliments de les normes de trànsit,... També es reiteren aspectes
relacionats amb les ocupacions il·legals. I en un altre ordre de coses i com a exemple, apareixen
pintades amb signatura vinculada a una organització d’un grup polític del govern que continuen
exposades públicament sense cap intervenció del govern municipal, malgrat estar prohibides per
l’ordenança municipal expressament.
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En aquest context, l’actuació i la determinació que hem vist fins ara de la regidoria de governació
no és suficient. Per això hem proposat en anteriors ocasions, i ho reiterem, la necessitat de crear
un òrgan que lideri de manera clara una resposta a aquestes actuacions comptant amb els
diferents grups municipals. El grup socialista-Movem Sant Martí ho vam proposar ja anteriorment,
encara que el regidor responsable va manifestar que no ho considerava necessari per donar
informació. Vam fer-li l’observació que no es tractava només d’informar, sinó de crear un àmbit
de decisió per afrontar aquests reptes de manera més determinant, comptant amb els diferents
grups municipals i considerant aquest repte com un problema de municipi que, en la situació
actual, creiem que ha d’anar més enllà del govern. Aquest òrgan que proposem hauria de ser
també el que es reunís amb els diferents agents implicats en la seguretat del municipi (Mossos,
representants de veïnes i veïnes,...).
A això s’hi afegeix l’aturada de les sessions de la Comissió sobre les ocupacions il·legals per part
del govern municipal en aquesta legislatura, una comissió que s’havia creat en el darrer any de
l’anterior legislatura amb accions i assessorament legal.
Per altra banda, en el darrer any de l’anterior legislatura es va fer un esforç per incrementar els
vigilants municipals d’un a dos. Ara, per facilitar el patrullatge amb més d’una persona
(especialment a la nit), cal que el proper pressupost incorpori un tercer vigilant, que des del grup
municipal socialista – Movem Sant Martí, reclamem com a prioritat.
Per tot l’exposat, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
1.

Instar el govern municipal a portar a aprovació del plenari la constitució d’un òrgan
decisori amb un representant de cada grup municipal com a “Comissió de Seguretat” del
municipi, que serà l’òrgan que determini l’adopció de mesures i faci el seguiment de la
seva implementació per part de la regidora de governació. Aquesta comissió també
analitzarà i instarà l’adopció de mesures per part de la Junta de Govern davant
d’incompliments de l’ordenança municipal de convivència ciutadana vigent en cada
moment. La Comissió de Seguretat potenciarà el debat continuat i l’adopció d’acords
sobre accions concretes a realitzar per part del govern en quant a civisme, seguretat i
espai públic. Per fer-ho, es realitzarà un seguiment amb dades transparents i amb
interlocució amb els diferents agents involucrats en la seguretat i el civisme (Cos de
Mossos d’Esquadra, representants de veïnes i veïns,...), incloent un assessorament legal
extern.

2.

Instar el govern municipal a elaborar una proposta de pressupostos per al 2021 que
inclogui un tercer vigilant al municipi, i que la Comissió de Seguretat treballi ja en un pla
d’horaris per optimitzar i fer efectiva una vigilància en espais i horaris conflictius,
combinant més d’un vigilant, especialment a la nit.
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