
Moció del Grup Municipal de la CUP a favor d’habilitar cartelleres públiques.

-Atès que l'article 16 de la nova Ordenança de civisme aprovada inicialment per aquesta corporació en el ple 
ordinari del mes d'abril diu textualment:

“1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma  
de publicitat,  anunci  o propaganda,  haurà d'efectuar-se  únicament  en els  llocs  expressament  habilitats  a  
l'efecte  per  l'autoritat  municipal.  Està  prohibida  la  col·locació  de  cartells  i  pancartes  en  edificis  i  
instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense  
autorització expressa de l'Ajuntament.”

-Atès que al Registre municipal d'entitats de Manresa hi ha inscrites més de 350 entitats.

-Atès  que  aquestes  entitats,  a  més  de  la  resta  d'associacions  no  inscrites  al  registre,  realitzen  multitud 
d'activitats que es difonen, moltes vegades, mitjançant cartells fixats als diferents espais públics de la ciutat.

-Atès que la sensació majoritària entre les entitats i els ciutadans és que a la ciutat no hi ha suficients “llocs  
expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal” per a la col·locació de cartells. 

-Atès que les entitats de la ciutat no tenen alternatives, i veuran radicalment limitades les seves oportunitats  
de comunicació i difusió per culpa de l'esmentat article.

Proposa:

1. Que des de l'ajuntament s'elabori i es faci públic un cens dels espais “expressament habilitats a l'efecte” on  
es poden col·locar cartells.

2. Que, en cas que aquests espais siguin insuficients per a donar cabuda a les activitats de les diverses entitats  
de la ciutat, l'ajuntament instal·li o habiliti, per tot l'espai urbà, cartelleres públiques adients i en número  
suficient.

3.  Que,  un  cop  aprovada  definitivament  l'ordenança,  i  mentre  la  ciutat  no  disposi  de  suficients  “llocs 
expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal”, quedi en suspens l'article 16 de l'ordenança de  
civisme.

No obstant, el ple decidirà.

Adam Majó Garriga           Grup municpal de la CUP         Manresa, 9 de maig del 2012


