
Moció de la CUP per la revisió de l’’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de
l'Ajuntament de Manresa

Atès que el Parlament de Catalunya en el ple monogràfic sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, va aprovar
la resolució 577/X, que en el seu punt 3.g disposa “instar els municipis a promoure la revisió de les ordenances de
civisme i dels plans de seguretat perquè no accentuïn l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta
vulnerabilitat i pobresa”.

Atès que des del moment en què va ser proposada, diverses entitats i partits polítics de la ciutat van manifestar el seu
descord amb l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Manresa, desacord que es va plasmar en la presentació
de  diverses  al·legacions  al  text  per  part  dels  mateixos  grups  i  les  associacions,  la  majoria  de  les  quals  van  ser
desestimades. 

Atès que entre les al·legacions que es van desestimar n’hi havia que feien referència a l’estigmatització i criminalització
de les persones amb pocs recursos que suposava el plantejament general de la normativa i alguns dels seus aspectes
concrets,  com ara  aquelles  que  sol·licitaven  la  supressió  dels  articles  en  què  es  penalitza  la  mendicitat  (art.  23);
l’oferiment de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic (art. 26); el consum de begudes alcohòliques en els espais
públics i el consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques en espais o vies públiques (art. 31);
acampar a les vies i els espais públics,  utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan
destinats, rentar-se, banyar-se o bé rentar roba en fonts ornamentals o de boca, agafar en grans quantitats aigua potable
de les fonts públiques per a ús privatiu (art. 36); estendre roba en balcons o obertures exteriors i a les baranes de terrats
que donin directament a espais públics (art. 47), entre d’altres. 

Atès que els articles mencionats són els responsables de bona part de les sancions imposades per l'ajuntament (més de
100 sancions només l'any 2013).

Atès que fins i tot el Pla de Civisme d’aquest ajuntament reconeix que la majoria dels comportaments mencionats “tot i
ser inclosos en l’esborrany d’ordenança són discutibles com a comportaments incívics”.

Per  tot  això,  el  grup  municipal  de  la  CUP proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Manresa  l’adopció  dels  següents
ACORDS: 

Primer.- Iniciar una revisió general de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana aprovada el juliol del 2012 per
tal de modificar qualsevol plantejament o article del text que pugui accentuar l’estigmatització i la penalització de
persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa, atenent la instància formulada en el punt 3.g de la resolució 577/X
del Parlament de Catalunya.

Segon.- Crear, amb aquesta finalitat, un grup de treball en què, a més dels tècnics i els grups municipals, hi puguin
participar entitat ciutadanes,  especialment aquelles implicades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, que
estudiï el text i que proposi un nou redactat per a sotmetre a votació del ple. 

Tercer.- Deixar en suspens l’aplicació de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana mentre no s’aprovi un nou
redactat que estigui d’acord amb la resolució 577/X del Parlament de Catalunya. 

No obstant això, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde             GM de la CUP             Manresa, a 11 de maig del 2014


