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MOCIÓ PER CREAR MÉS ESPAIS D’APARCAMENT A LA CIUTAT

Tot i l’aposta clara, decidida i necessària de fomentar l’ús del transport públic i del transport
sostenible, el cert és que el cotxe continua sent una realitat a les ciutats i que,
lamentablement, en alguns casos (per exemple per aquelles persones que treballen fora de
la ciutat i no tenen combinació de transport públic o per aquelles persones amb mobilitat
reduïda que tenen dificultat per moure’s per uns transports públics no del tot adaptats)
encara és necessari.
La ciutat de l’Hospitalet, per les seves característiques, té molt poques places d’aparcament
en superfície. Aquest problema, que és especialment visible en determinats barris com
Collblanc - La Torrassa, s’ha anat agreujant ja que amb les darreres obres de millora dels
carrers o la nova disposició dels diferents contenidors de brossa i reciclatge, s’han eliminat
encara més espais d’aparcament a la ciutat.
Per tot això, i perquè també cal tenir present que la dificultat per trobar aparcament també fa
que es perllongui el temps d’ús (i contaminació) del cotxe, seria necessari el poder buscar
noves fórmules per tal de crear nous espais als barris on la ciutadania pugui estacionar el
seu cotxe.
Una d’aquestes fórmules és adaptar els solars, locals o naus industrials sense ús (buscant
acords amb els propietaris dels espais, en cas que siguin privats) a zones d’aparcament
mentre no se’ls hi doni una altra utilitat o servei.
D’aquesta manera, es podrien reconvertir espais que a hores d’ara resten abandonats i que
molts d’ells no reben el manteniment necessari (i que es troben en males condicions
higiènic- sanitàries) en nous espais de profit per la ciutadania sense la necessitat de fer
grans inversions.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Estudiar la possibilitat de reconvertir aquells solars, locals o naus industrials
sense ús de la ciutat (tot buscant fórmules de col·laboració i acords amb els propietaris, en
el cas que aquests espais no siguin públics) en noves zones d’aparcament, si aquests
reuneixen les condicions necessàries per ser reconvertits.
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SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions de veïns de la ciutat,
AMPA’s, Consells de districte i Consell de 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

