
MOCIÓ PER LA REMODELACIÓ DEL CARRER MAJOR.

Els veïns, veïnes i comerciants del tram del carrer major de l’Hospitalet entre la plaça de
l’Ajuntament i el carrer Francesc Moragas, han expressat reiteradament la seva preocupació
pel “deteriorament i abandonament d’aquest emblemàtic carrer, en el tram entre la Remunta
i la plaça de l’Ajuntament”.

El  carrer  Major,  en  aquest  tram,  es  fa   intransitable  en els  dies  de pluja  i  el  problema
s’agreuja  a  causa  del  tipus  de  paviment  imprès,  sense  unes  adequades  pendents  pel
desguàs  que  contínuament  causa  problemes  per  caminar  i  circular  i  que  requereix
manteniment  intensiu.  Els  panots  i  rajoles  de  les  voreres  en  molts  casos  no  estan
correctament adherides a la base, cosa que provoca que s’omplin d’aigua i acabin, en el
millor dels casos, esquitxant als vianants. En la vorera dels nombres senars hi ha graons,
rampes i baranes que han provocat ensopegades i accidents.

Vist que més de 500 veïns/es i comerciants del carrer major i voltants, han recollit més de
500 signatures reclamant a l’Ajuntament de l’Hospitalet una reforma integral del carrer Major.

Vist que aquest tram del carrer Major és un eix de vianants clau del centre de la ciutat i que
s’ha de donar la màxima importància i fomentar la vida comercial i veïnal.

En l’actualitat, aquesta part del carrer major és un carrer amb molts comerços i aparcaments
privats i que encara absorbeix un cert nivell de trànsit, cosa que agreuja encara més els
problemes pels vianants.

Vist que el carrer major està adquirint més importància com a via de connexió entre el centre
i  la nova zona residencial de la Remunta.

Atès que el  pla de mobilitat  urbana sostenible de l'Hospitalet aprovat definitivament el  8
d'agost de 2016 considera el carrer Major com a part de la “Xarxa d’itineraris principals per a
vianants”.

Vist que en l’altre tram, entre la plaça de l’Ajuntament i la Riera de la Creu, amb una altra
ordenació diferent i pavimentat amb un millor acabat no ha donat problemes.

Vist que el carrer està poc endreçat i presenta problemes d'accessibilitat i degradació en la
pavimentació, es fa necessari reordenar i planificar aquest espai urbà.

Caldria  que l’Ajuntament,  d’acord  amb els  veïns,  veïnes  i  comerciants  del  carrer  major,
proposi una solució definitiva per a la remodelació d’aquest tram del carrer Major de forma
semblant a com es va resoldre en l’altre tram entre plaça de l’Ajuntament i Riera de la Creu.

En la remodelació d’aquest tram del carrer Major  s’hauria de tenir en compte les següents
consideracions:  Manteniment  dels  arbres,  eliminació  de  les  barreres  arquitectòniques,
reducció de calçada per vehicles i ampliació de l’espai per vianants, limitació del trànsit als
usuaris de la zona, i que tot es faci d’acord amb els afectats.
Per  tot  l’exposat,  el  grup d’Esquerra  Republicana a l’Ajuntament  de l’Hospitalet  proposa
l’adopció dels següents



ACORDS:

Primer.-  Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet que presenti una proposta de remodelació del
tram  del  carrer  Major  comprès  entre  la  plaça  de  l’Ajuntament  i  el  carrer  de  Francesc
Moragas.

Segon.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a què en el menor espai de temps possible, es
constitueixi  una comissió de seguiment  amb la participació de la  “plataforma cívica dels
veïns del carrer Major” i l’A.VV. del Centre.

Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la Plataforma Cívica dels veïns
del carrer Major, a l’AVV. del Centre, a l'AVV de la Remunta i a la FAVV de l’Hospitalet.


