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MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS ALS PARCS I ESPAIS
VERDS DE LA CIUTAT

La neteja dels espais i la via pública és una de les principals preocupacions d’àmbit
municipal de les veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, segons les diferents enquestes
sociològiques realitzades des de l’administració local en els últims anys. 

Aquest  neguit  ciutadà  no  només  es  soluciona  mitjançant  la  millora  dels  serveis  i
recursos  de  neteja  encarregats  des  de  l’Ajuntament.  Una  gran  ciutat  com  és
l’Hospitalet, amb una nombrosa i densa població de uns 260.000 habitants, necessita
adaptar les seves dotacions i concepció de l’urbanisme i els seus elements mobiliaris a
les  veritables i tangibles necessitats de la gent que viu al municipi.  

És per això, que si es vol construir una ciutat sostenible, neta i respectuosa amb el
medi ambient, es requereix atendre també les necessitats vitals de les persones que hi
viuen. Sota aquest plantejament, la mancança d’urinaris públics a parcs, zones d’oci o
d’altres comporta un deteriorament de carrers i una percepció de manca de neteja,
afectant seriosament la vida als barris. 

Més enllà dels edificis i equipaments municipals i centres comercials, en situacions de
necessitat fisiològica urgent, accedir a un lavabo es pot fer difícil. Aquesta situació és
especialment complicada per alguns col·lectius específics com ara les persones grans,
els infants, les dones embarassades, entre altres.

Aquest servei es deixa moltes vegades en mans dels establiments de la restauració. A
l’Hospitalet hi han establiments amb molt bona voluntat, però aquesta no és la seva
tasca específica. En la majoria dels casos, però, la persona està obligada a consumir
per poder fer ús del lavabo.

A L’Hospitalet cal una xarxa d’urinaris que tingui en compte els hàbits socials de les
veïnes  com  per  exemple,  zones  més  concorregudes,  número  de  gent  gran,  tot
garantint un fàcil accés per part dels col·lectius amb mobilitat reduïda. A més, equipar
els nous urinaris amb canviadors per a nadons.

En aquest sentit, la demanda ciutadana i la realitat d’usos i activitat als espais públics,
fan dels parcs i zones verdes d’esbarjo llocs adients per a la ubicació d’aquest tipus de
lavabos públics que millorarien la salubritat del municipi i el servei cap a la ciutadania.  

Tal com ja es va plantejar, demanat al passat Ple municipal de setembre de 2016, la
posada en marxa d’aquest lavabos públics és ja una realitat d’èxit contrastat a moltes
ciutats catalanes i europees, com ara París, Londres, Berga, Sabadell o Roses, entre
d’altres.

Per  tots aquests motius,  l’Ajuntament  de l’Hospitalet  de Llobregat,  a  proposta  dels
grups municipals d’ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:

PRIMER.- Donar prioritat i dotar de pressupost el compliment dels acords aprovats a la
‘MOCIÓ  PER A LA INSTAL·LACIÓ  DE LAVABOS PÚBLICS A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT’, aprovada pel Ple municipal, i que són els següents:
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“PRIMER.- Realitzar un breu estudi intern dels edificis municipals per
districtes, de tal  manera que es triïn un mínim de dues instal·lacions
adients a cada barri per obrir a la ciutadania segon criteris de situació,
accessibilitat  i  horaris  més amplis,  els  seus lavabos com urinaris  de
referència, lliures, gratuïts i de fàcil accés des del carrer.    Aquest estudi
recollirà  també  les  propostes  rebudes  dels  diferents  gremis,
associacions de veïns i col·lectius diversos de la ciutat.

SEGON.- La instal·lació addicional i  manteniment de lavabos públics,
oberts  24  hores,  de  caràcter  fix  i  gratuït  a  la  ciutat  per  cobrir  les
necessitats de les seves veïnes i visitants en punts crítics per les seves
particularitats i gran afluència de públic, com per exemple, a la sortida
del Metro de les parades de Santa Eulàlia, Torrassa, Florida i Avinguda
Carrilet.  Aquestes  noves  instal·lacions  podrien  ser  substituïdes  per
altres ja existents dins les instal·lacions municipals que puguin obrir les
24 hores i comptarien amb espai per canviadors de nadons unisex. 

TERCER.- La bona previsió i una equilibrada instal·lació de lavabos de
caràcter  temporal,  en  casos  eventuals,  com  són  les  fires,  mercats,
festes majors o actes culturals amb una gran assistència de visitants.

QUART.- Garantir  un  bon  manteniment  i  una  bona  higiene  en  els
lavabos de caràcter fix i temporal.

QUINQUÉ.- Donar publicitat d’aquest servei bàsic i senyalitzar-lo a la
via pública de forma visible fent ruta de senyals des de la plaça, les
parades de transport públic o el carrer principal de referència fins als
urinaris públics.

SISÈ.-  Fer el trasllat dels acords a Federació d’Associacions de Veïns
de l’Hospitalet, al Consell de Ciutat i als Consells de Districte”

SEGON.-  Dotar de pressupost a un pla d’instal·lació de lavabos públics, oberts 24
hores, de caràcter fix i gratuït, als parcs públics i d’altres espais verds de l’Hospitalet
de Llobregat que es considerin més adients per a cobrir necessitats veïnals

TERCER.- Traslladar  els  presents  acords al  Consell  de  Ciutat,  als  Consells  de
Districte,  a la FAVV de l’Hospitalet,  al  gremi d’hostaleria  de l’Hospitalet,  a Unió de
botiguers,  a  les  associacions  de  comerciants  i  mercats  de  l’Hospitalet  i  a  les
associacions i casals de gent gran de l’Hospitalet.


