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MOCIÓ PER RECONVERTIR I DONAR UN NOU ÚS ALS QUIOSCOS TANCATS DE LA
NOSTRA CIUTAT

És una realitat que durant els darrers anys el nombre de quioscos de premsa oberts a la
nostra ciutat ha disminuït clarament. De fet, de les 75 llicències vigents el 2009, l’any passat
només en quedaven 31.

Tenint present la necessitat urgent de pensar en com les diferents institucions poden ajudar
als quiosquers que encara tenen els seus negocis en actiu, també cal pensar en què fer amb
aquells quioscos que ja fa temps que van baixar la persiana i que a hores d’ara es troben
instal·lats a la nostra ciutat. Un exemple d’aquests quioscos tancats el trobem a la plaça
Anselm Clavé, sortida metro Santa Eulàlia (avinguda del Metro amb Ramón i Cajal).
Cal pensar, doncs, en si aquestes guinguetes s’han de treure de la via pública o, per contra,
reconvertir-les i destinar-les a un nou ús que pugui beneficiar a la nostra ciutat i a la nostra
ciutadania.
En una ciutat amb un entramat associatiu i d’entitats molt potent on moltes d’elles no tenen
locals propis o tenen dificultat per fer difusió de les seves accions i objectius, aquests
quioscos podrien ser una bona eina perquè aquestes entitats o associacions poguessin
disposar (de forma rotativa i temporal) d’un espai a peu de carrer on poder tenir una major
visualització i relació amb la ciutadania.

Un altre dels possibles usos que es poden donar a aquests quioscos és el de llançadora
empresarial, tot permetent que aquells emprenedors que tot just comencen el seu projecte
els puguin llogar a un preu just i assequible (i durant un termini de temps determinat) per tal
de visualitzar la seva feina i poder donar a conèixer el seu negoci.

El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:

PRIMER.- Estudiar la reconversió dels quioscos tancats i sense ús de la nostra ciutat per tal
de poder donar-los-hi un altre ús i que puguin ser aprofitats de forma temporal i rotativa per
associacions, entitats i nous emprenedors de la nostra ciutat.
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SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les entitats i associacions d’empresaris
i comerciants de la nostra 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

