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MOCIÓ PER INCREMENTAR EL NOMBRE D’ESPAIS DE LLIURE EXPRESSIÓ A
L’HOSPITALET
L’Ordenança del Civisme i la Convivència de l’Hospitalet exposa al seu article 73.2
que “La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra
forma de propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d’efectuar-se únicament en
els llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l’Ajuntament,
sense que en cap cas s’ocultin els elements arquitectònics amb interès significatiu.
Les actuacions o intervencions sobre béns culturals d’interès nacional o béns
catalogats seran sancionades de conformitat amb la Llei de patrimoni cultural”.
D’aquest punt es desprèn que el material publicitari només es pot col·locar als
espais de lliure expressió que són petits panells distribuïts per la ciutat per a la
col·locació de petits anuncis, sempre que aquests no siguin ofensius i es trobin
dintre de la legalitat vigent.
Tanmateix, cada cop són menys (i menys visibles) els espais dedicats a aquest
efecte fet que provoca que cada vegada hi hagi més material publicitari col·locat en
llocs no dissenyats a tal efecte.
Creiem que aquests espais on poder col·locar publicitat són necessaris per la ciutat
doncs és la manera com empreses, entitats, associacions i grups polítics poden
donar a conèixer les seves activitats i/o productes al veïnat de la ciutat.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar l’equip de govern de l’Hospitalet a dur a terme les accions que
siguin necessàries per tal d’incrementar el nombre d’espais de lliure expressió als
diferents barris de la ciutat.
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SEGON.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció al Consell de Ciutat i Consells
de Districte de la ciutat.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió

Jordi Monrós i Ibáñez

