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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 24 de juliol de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
IDENTIFICACIÓ
«Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans instant a l'elaboració d'una ordenança
de civisme i per l'estudi d'un model alternatiu a la recollida selectiva d'escombraries
L'incivisme s'ha instal·lat a la Garriga per quedar-se a menys que des de l'Ajuntament li posem
fre. En efecte, en l'últim lustre i especialment a l'últim any, diverses mostres d'incivisme s'han
afermat al nostre municipi.
Algunes d'elles han estat condemnades en el Ple de la Garriga com van ser les pintades a
l'Església de Sant Esteve, els sabotatges de caixers automàtics o les diverses pintades a la Plaça
del Silenci. En altres casos, es va optar en el passat per justificar-los des de la pròpia Alcaldia
tot i reconèixer que no s'haurien d'haver produït i en altres fets, com el dels excrements dels
gossos abandonats a la via pública, es va preferir caure en la resignació i en certa desídia a l'hora
d'afrontar el problema en l'anterior mandat.
L'últim gran episodi d'incivisme ho vam patir la nit de la revetlla de Sant Joan. La gran quantitat
de mobiliari públic afectat (marquesines de parades d'autobús, semàfors, papereres...) ens hauria
de portar a tot el Plenari a dir prou, ja n'hi ha prou!
Creiem que la manca d'una ordenança de civisme que imposi mesures sancionadores a aquelles
persones que, amb els seus actes, atempten contra allò públic, contra el de tots els garriguencs i
garriguenques ha donat pàbul al fet que els incívics es sentin impunes i que els seus actes vagin
a més. Les diferents campanyes de conscienciació i prevenció s'han mostrat, doncs, inútils.
A la Garriga el més semblant que tenim a una ordenança de civisme són alguns articles de
l'Ordenança de Policia i Bon Govern. Una ordenança aprovada a l'abril de 1977, abans de
constituir-se el primer ajuntament democràtic i modificada a l'octubre de l'any 2000. És urgent
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doncs, una actualització d'aquesta ordenança i una ordenança ad hoc per combatre l'incivisme.
Una ordenança que detalli què es considera conductes incíviques i que porti com a
acompanyament un règim sancionador en virtut de la gravetat de la conducta incívica ja que
avui no existeix res semblant i les llacunes jurídiques són flagrants.
Igualment preocupant està sent com últimament apareixen dia sí i dia també els voltants dels
contenidors de recollida selectiva d'escombraries. Molts i variats artefactes són dipositats al
costat dels contenidors ocasionant una mala imatge de brutícia i deixadesa a la via pública.
Aquest tema presenta diverses arestes al nostre parer. D'una banda, en ocasions es tracta
d'objectes voluminosos (mobles, electrodomèstics ...) que no són portats a la deixalleria o no
són retirats pel servei de recollida d'aquest tipus d'objectes. D'altra banda, tenim el fet que
moltes vegades són objectes de vidre, cartons, papers o plàstics que no poden ser dipositats dins
dels contenidors perquè aquests habitualment estan plens cosa que impossibilita col·locar-ne res
més al seu interior.
Que els contenidors estiguin plens, que el servei del Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental doni, sota el nostre entendre, un pèssim servei de recollida selectiva al nostre
municipi; recollint tard, amb contenidors en un estat calamitós (alguns poc pràctics com el de
paper - cartró), produeix que alguns veïns prefereixin deixar les seves escombraries per a
reciclatge al costat dels contenidors que tornar a emportar-se-les cap a casa ja que no tenen la
certesa que l'endemà la situació pugui millorar.
Per tant afirmem que el sistema actual de recollida selectiva i de trastos és deficient a la Garriga
i encara direm més: està obsolet. És vital, doncs, que ens posem a treballar tots els partits la
recerca d' una solució per posar-ho més difícil a aquells que tendeixen a omplir d'escombraries
als voltants dels contenidors.
El passat, passat està però no podem continuar fent bo allò de que dia que passa any que
empeny en aquesta matèria. Des de Cs pensem que tenim l'obligació de treballar per revertir la
situació i fer-ho amb el major consens possible.
Per tot això proposem al Ple de la Garriga l'adopció del següent
ACORD
Primer. En el marc d'alguna de les comissions polítiques que tenim aquesta legislatura, treballar
a partir de la tardor d'enguany en l'elaboració d'una ordenança de civisme que reculli tots els
casos que es puguin considerar que atempten contra el respecte al mobiliari públic i als veïns i
veïnes i que contingui un règim sancionador d'acord amb la infracció comesa.
Segon. Es convoqui sense més dilació en el mes de setembre la comissió d'obres, serveis i medi
ambient per començar a treballar en un model alternatiu en la recollida selectiva d'escombraries
vista la ineficàcia de l'actual i el seu encariment en un futur immediat.
Tercer. Instar el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental a que millori i
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optimitzi la recollida selectiva per evitar que els contenidors apareguin plens de manera
freqüent.
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Quart. Condemnar des de l'Ajuntament els danys ocasionats per les actituds irresponsables i
vandàliques contra el mobiliari públic la nit de la revetlla de Sant Joan.»
El Ple de l’Ajuntament per 15 vots a favor (6 ERC-Acord-AM, 6 JUNTS, 2 PSC-CP i 1 CS), i
2 vots en contra (CUP-AMUNT) dels 17 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 de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
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