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MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES A L’HOSPITALET
L’Ajuntament de l’Hospitalet disposa, des de fa molts anys, d’un servei de recollida de
mobles a domicili.
Un servei que el ciutadà que el necessiti pot sol·licitar tant per via telefònica com a través del
portal web de l’Ajuntament.
Tanmateix, tot i l’existència d’aquest servei és habitual veure com alguns ciutadans deixen
els mobles al costat dels contenidors, al carrer o en altres espais no autoritzats sense haver
sol·licitat prèviament el servei de recollida.
També es dóna el cas que el ciutadà truca i/o connecta amb el servei de recollida però, com
que aquest no és immediat sinó que triga unes 48 h en passar, no es pot esperar i baixa el
moble al carrer.
Aquest fet, el que sigui normal trobar mobles o trastos vells als carrers de la ciutat, genera
brutícia, molèsties i dificulta el pas de la gent per uns carrers ja, de per si, força estrets.
Amb l’objectiu de tenir una ciutat el més neta i endreçada possible i d’adaptar els serveis
públics a les necessitats reals de la ciutadania, caldria estudiar nous sistemes de recollida
de mobles i trastos vells per substituir o complementar els ja existents.
Un sistema a estudiar és, per exemple, el instaurar un dia de recollida per cada barri de la
ciutat en el que la ciutadania podrà baixar el moble al carrer dins un horari establert (per
exemple, de 20 a 22h) i que el camió recollirà l’endemà al matí deixant el barri net i
endreçat.
A la vegada, si s’instauren noves fórmules per facilitar a la ciutadania la recollida de mobles
també caldria instaurar noves mesures contra l’incompliment dels dies i horaris de recollida i
contra les conductes incíviques que es detectin.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Estudiar l’aplicació de nous sistemes de recollida de mobles i trastos vells del
carrer com, per exemple, el fixar un dia de recollida per barri per tal de complementar o
substituir l’actual sistema de recollida de mobles i trastos vells.
SEGON.- Instaurar noves mesures per garantir el compliment de les normes de civisme i
contra l’incompliment dels dies i horaris de recollida i contra les conductes incíviques que es
detectin.
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TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a les associacions de veïns, AMPA’s,
associacions de comerciants, Consells de Districte i Consell de Ciutat de l’Hospitalet.

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

