
 

  

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT:  
  
El Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’ajuntament de Lliçà d’Amunt 
presenta la següent proposta per al seu debat i votació en el Ple Ordinari del dia 27 de setembre 
de 2018, d’acord amb allò que s’estableix al ROM i a l’article 103.1 de la Llei Municipal de 
Catalunya.  
 

MOCIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE PROPAGANDA ELECTORAL REPARTIDA PEL MUNICIPI 

El medi ambient es troba en perill per diverses amenaces que posen en perill no solament als 

ecosistemes, sinó a tots els éssers humans. Conèixer els problemes ambientals és el primer pas 

per a conscienciar-nos de la seva importància i reclamar i participar en accions per a la protecció 

i recuperació de la natura. 

Tres dels problemes mediambientals als que s’enfronta la humanitat són el canvi climàtic, la 

contaminació i la generació de residus. Més enllà de les paraules buides d’alguns dels governants 

d’aquest planeta, creiem que és possible donar exemple, reduir la generació de residus, 

majoritàriament plàstics, i la petjada ecològica que es genera a Lliçà d’Amunt.  

A la propera cita electoral del 10 de novembre i provablement a les posteriors, d’igual manera 

que va succeir en el passat, el nostre municipi s’omplirà de centenars de cartells de polipropilè, 

banderoles, brides i altres materials que estaran exposats no més de 15 dies, tan sols ho estaran 

8 en el cas més proper. 

A Lliçà d’Amunt, històricament, s’han cedit centenars de fanals que s’han repartit entre els 

diferents grups polítics. Però tal com es regula a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del règim 

electoral general, Títol I, Secció 5a, Article 55, és competència de l’Ajuntament decidir quins espais 

públics seran destinats a tal ús. És per això que està a les nostres mans poder reduir-ho i passar a 

l’acció deixant de banda les paraules buides. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya de Lliçà d’Amunt 

proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  

ACORDS:  
 

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament a reduir el nombre de fanals destinats a la propaganda electoral 

en un 90%. Centralitzant així tota la propaganda electoral en un o dos dels carrers principals del 

municipi. 

SEGON.- Instar a l'Ajuntament a prendre i executar les mesures necessàries per portar terme els 

acords d’aquesta moció, de manera que siguin efectives a l'inici de la propera campanya electoral 

prevista per l'1 de novembre. 
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