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MOCIÓ PER COMPATIBILITZAR EL DESCANS DELS VEÏNS I VEÏNES
L’ACTIVITAT EN L’ESPAI PÚBLIC, PLACES I CARRERS DE L’HOSPITALET.

AMB

Amb l’arribada del bon temps, alguns carrers i places de l’Hospitalet es converteixen en
eixos vertebradors d’una rica activitat ciutadana. En aquests espais públics i en els seus
entorns s’hi desenvolupa una gran activitat diària per part de veïns i veïnes, comerciants,
hostalers, famílies, infants que juguen, joves adolescents que fan el seu lloc de trobada i
persones que acaben fent estada en les terrasses de la ciutat.
A més de l’activitat diària de cada barri i dels usos habituals, durant la temporada de
primavera i estiu aquests carrers i places contenen més activitats, com les festes majors,
fires artesanals, actuacions diverses, etc.
Aquest notable increment d’ús de l’espai, obliga l’Ajuntament a dedicar molts més recursos
com la neteja, la vigilància, moviment de contenidors i de càrrega i descàrrega, canvis en la
circulació d’algunes vies. Tot i això, cada estiu es repeteixen les queixes per les molèsties
produïdes amb l’increment de l’activitat en l’espai públic, també durant la nit, que acaben
afectant el descans de molts veïns i veïnes.
Vist que l’Ajuntament ha de vetllar i fer tot el possible per garantir la compatibilitat entre el
desenvolupament d’activitats en l’espai públic i el descans dels veïns i veïnes.
Atès que l’Hospitalet disposa d’ordenances que regulen i ordenen aquests usos, com
l’ordenança de civisme, la de sorolls, la d’establiments i activitats comercials, la de mobilitat,
la d’espectacles, i ara, la de terrasses.
Atès que l’Hospitalet ja va reforçar temporalment en 2017 el servei d’agents cívics.
Atès que l’Ajuntament ja va reforçar puntualment el servei de neteja en algunes zones.
Atès que l’Ajuntament disposa d’un servei de mediació comunitària a ple rendiment.
Atès que l’Ajuntament ja va llençar, entre altres campanyes de civisme, una campanya per
conscienciar contra els sorolls innecessaris.
Atès que a l’Hospitalet en estius anteriors s’han posat en marxa dispositius especials de
seguretat conjunta de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.
Atès que amb anterioritat, l’Ajuntament ja va tramitar expedients sancionadors a centenars
d’establiments a causa de sorolls, fums, excés d’aforament, etc.
Cal que tots els recursos i eines amb les quals compta l’Ajuntament s’utilitzin de forma
encara més optima i eficient possible per a assolir la màxima compatibilitat de les activitats i
el descans.
Vist que és necessari el màxim diàleg entre tots els agents implicats en l’ús de l’espai públic
i en els sorolls i molèsties produïts. Aquest diàleg ha de conduir a una presa de decisions
consensuades i a l’adopció de diferents mesures en diferents àmbits (com p. ex. Més i
millors controls del compliment de les llicències, horaris, sorolls, etc.)
Cal que l’Ajuntament trobi les eines més adequades per a donar veu a tots aquests agents
implicats en l’activitat diària a les places i carrers garantint la participació ciutadana en cada
un dels espais. I s’ha de tenir en compte per a ajustar la planificació dels usos, d’acord amb
les normatives.
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S’ha d’elaborar un pla d’usos per a certs carrers i places que acabi definint temes com per
exemple la quantitat i tipus d’establiments. Les dinàmiques i usos, la convivència d’usuaris i
el manteniment, la neteja i fins i tot els canvis en el mobiliari urbà.
S’han d’emprar tots els recursos disponibles, municipals i d’altres administracions.
Mediadors, agents cívics, vigilància, instal·lació de sonòmetres, etc. També s’hi hauria de
sumar l’experiència i els recursos humans dels quals disposen les entitats, com
dinamitzadors, monitors, etc.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Que l’Ajuntament defineixi quines places i carrers i els seus entorns, es veuen afectades per molèsties i sorolls deguts a l’increment d’activitat i d’ús de l’espai públic en les
temporades de primavera i estiu.

Segon.- Que l’Ajuntament reuneixi uns ‘grups’ amb la participació de tots els agents implicats en els usos de cada plaça o carrer afectat. (comerciants, hostalers, veïns afectats, etc.)
i elaborin un pla d’usos que reculli tots els espais i totes les actuacions a executar per garantir la compatibilitat de les activitats en l’espai públic i el descans dels veïns i veïnes, contemplant els diferents recursos, com els mediadors, els agents cívics, la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i altres recursos que existeixen a la ciutat com ara dinamitzadors, etc.

Tercer.- Que l’Ajuntament, realitzi campanyes divulgatives per a donar a conèixer el pla
d’usos i reforçar la compatibilitat entre activitat i descans.

Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
F.A.V. de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, a l’Associació Catalana Contra la Contaminació acústica.

