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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de març de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria
IDENTIFICACIÓ
«Moció que presenta el grup municipal de C's de reprovación dels actes vandàlics i incivisme
contra el mobiliari públic, l’església de Sant Esteve i els caixers automàtics de les entitats
bancàries
La llibertat de protesta, de reivindicació, de vaga o d'expressió no ha d'estar renyida mai amb el
respecte a la propietat privada, al mobiliari públic i al patrimoni cultural de la Garriga i de tot
arreu.
Malauradament els darrers temps ens estan deixant episodis que trenquen aquest respecte.
El passat 21 de febrer amb motiu de la vaga general convocada per, entre d’ altres, la
Intersindical-CSC, els caixers automàtics de les entitats bancàries de la Garriga van aparèixer
sabotejats i inutilitzats per piquets radicals ocasionant que els usuaris dels caixers no poguessin
fer-ne ús durant vàries hores amb els inconvenients que això comporta als garriguencs i
garriguenques.
El matí del 8 de març, dia de la vaga feminista, la plaça del Silenci també va rebre la visita dels
vandàlics amb una sèrie de pintades a les parets de sota de l'escenari de l'Auditori i a la situada
al costat propera a l'Escola Municipal de Música.
A més a més, el mateix dia les portes de la Església de Sant Esteve, recordem, edifici protegit al
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic de
la Garriga com a Bé Cultural d'Interés Local; també va rebre l'acció vandàlica i incívica
d'aquests piquets amb unes pintades a les seves portes. Un atac en tota regla contra el patrimoni
cultural del nostre poble i també contra aquells veïns nostres que tenen en el cristianisme
dipositada la seva fe religiosa.
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Malauradament aquests atacs al mobiliari públic no són nous. Des de Cs els venim denunciant
fa temps. Comencen a fer-se massa habituals: contenidors d’escombraries a on s'encartella o
se'ls hi fan pintades a sobre, les rotondes del poble pintades amb llaços grocs o repintats després
amb els colors de la bandera espanyola i tornats a repintar d'una o altra manera, o novament la
plaça del Silenci que va aparèixer també embrutada amb pintades el passat 1 d'octubre de 2018.
Tots aquests fets topen amb l'article 9.e de l'Ordenança de Policia i Bon Govern de la Garriga
que prohibeix: "Causar destrosses o embrutar edificis, tant públics com privats, tanques,
plantes o parets divisòries, bancs, fonts públiques, fanals d'enllumenat, postes de línea
elèctrica, conduccions d'aigua i en general tots els bens que siguin d'interès públic o privat. Fer
pintades en qualsevol lloc".
Creiem que no podem deixar passar més actes com aquests. Així doncs, cal primer una
condemna contundent i clara del plenari de la Garriga i, segon, fer una crida rotunda al civisme
de la població amb tal de respectar el mobiliari públic i privat.
Per tot plegat el Grup Municipal de C’s la Garriga proposa al Ple el següent acord:
Primer. Reprovar les mostres d'invicivisme i vandalisme contra la propietat privada, mobiliari
públic i patrimoni arquitectònic i cultural de la Garriga descrits a l'apartat expositiu de la moció.
Segon. Fer una crida des de l' Ajuntament, des de la nostra indubtable defensa pel civisme, al
respecte pel nostre patrimoni en totes les seves vessants així com el respecte pel mobiliari públic
i la propietat privada.
Tercer. Fer difusió als mitjans de comunicació locals i comarcals d'aquests acords.
El Ple de l’Ajuntament per 12 vots a favor (6 CiU i 4 Acord+ERC-AM, 1 C’s, 1 PSC-CP), 2
abstencions (SI-Solidaritat i ICV-EUiA-E), i 2 vots en contra (C.U.P-PA) dels 16 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del senyor Alcalde.
La Garriga,
Vist i plau,
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