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MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS A L’ HOSPITALET DE 
LLOBREGAT  
 
 
Una ciutat sostenible, neta i respectuosa amb el medi ambient requereix atendre també les 
necessitats vitals de les persones que hi viuen. 
 
La mancança d’urinaris públics a parcs, zones d’oci o d’altres amb alta densitat de població 
comporta un deteriorament de carrers i una percepció de manca de neteja, afectant 
seriosament la vida als barris.  
 
A l’hospitalet cal una xarxa d’urinaris que tingui en compte els hàbits socials de les veïnes 
com per exemple, zones més concorregudes, número de gent gran, tot garantint un fàcil 
accés per part dels col·lectius amb mobilitat reduïda. A més, equipar els nous urinaris amb 
canviadors per a nadons. 
 
A moltes ciutats catalanes i europees, un lavabo públic al carrer no és un tema tabú, no ho 
és a París, Londres, Berga, Sabadell o Roses. 
 
Atès que els districtes compten amb equipaments i edificis amb lavabos públics tals com: 
poliesportius municipals, regidories de districtes, biblioteques, centres culturals, centres de 
serveis socials, escoles d’Adults, mercats municipals, camps de futbol municipals, casals 
d’avis, hotels d’Entitats i altres equipaments municipals propis.  
 
Com a exemple, a cada districte, podrien donar ús, sempre implementant senyalització:  
 

Districte I: 
 

• Centre:  Els dos edificis de l’Ajuntament (A i B), així como Can Arús o la 
biblioteca de Can Sumarro.  

 
• Sant Josep:  La seu de l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) i l’Edifici 

Municipal al carrer Migdia 
 

• Sanfeliu: Poliesportiu Municipal Sanfeliu i Centre Cultural Sanfeliu 
  
Districte II: 
 

• Torrassa:  Centre Cultural Tecla Sala (per la seva ubicació, encara que no hi 
és al districte), Mercat municipal, Regidoria del districte i Hotel d’Entitats 
/Serveis socials a Ronda Torrassa. 
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• Collblanc:  Mercat municipal i la biblioteca (ambdues podrien ser 
complementàries pel seus horaris) 

 
Districte III: 
 

• Santa Eulàlia i Gran Via Sud:  Regidoria de districte i Biblioteca Plaça Europa 
 
Districte IV: 
 

• Florida- Les Planes:  Centre Municipal Ana Díaz Rico i Mercat Municipal 
 
 
Districte V: 
 

• Pubilla Casas:  Biblioteca i Centre Cultural de la Bòbila; Regidoria de 
Districte.  

 
• Can Serra:  Edifici municipal ubicat al Parc de Les Planes (carrer Isabel La 

Católica, número 0) gestionat per l’entitat ACA Casa Fuente Obejuna i la seu 
dels serveis socials del Districte. 

 
 
Districte VI: 
 

• Bellvitge:  Els lavabos al parc de Bellvitge i la regidoria del districte.  
 

• Gornal:  Poliesportiu municipal Gornal i el casal cívic de la Generalitat de 
Catalunya 

 
 
 
Per tot això exposat, el grup municipal de la CUP – Poble Actiu proposem al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 

PRIMER.- Realitzar un breu estudi intern dels edificis municipals per districtes, de tal 
manera que es triïn un mínim de dues instal·lacions adients a cada barri per obrir a la 
ciutadania segon criteris de situació, accessibilitat i horaris més amplis, els seus 
lavabos com urinaris de referència, lliures, gratuïts i de fàcil accés des del carrer.    
Aquest estudi recollirà també les propostes rebudes dels diferents gremis, 
associacions de veïns i col·lectius diversos de la ciutat. 

  
SEGON.- La instal·lació addicional i manteniment de lavabos públics, oberts 24 
hores, de caràcter fix i gratuït a la ciutat per cobrir les necessitats de les seves veïnes 
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i visitants en punts crítics per les seves particularitats i gran afluència de públic, com 
per exemple, a la sortida del Metro de les parades de Santa Eulàlia, Torrassa, Florida 
i Avinguda Carrilet. Aquestes noves instal·lacions podrien ser substituïdes per altres 
ja existents dins les instal·lacions municipals que puguin obrir les 24 hores i 
comptarien amb espai per canviadors de nadons unisex.  

 
TERCER.- La bona previsió i una equilibrada instal·lació de lavabos de caràcter 
temporal, en casos eventuals, com són les fires, mercats, festes majors o actes 
culturals amb una gran assistència de visitants. 

 
QUART.- Garantir un bon manteniment i una bona higiene en els lavabos de caràcter 
fix i temporal. 

 
QUINQUÉ.- Donar publicitat d’aquest servei bàsic i senyalitzar-lo a la via pública de 
forma visible fent ruta de senyals des de la plaça, les parades de transport públic o el 
carrer principal de referència fins als urinaris públics. 

 
SISÈ.- Fer el trasllat dels acords a Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet, 
al Consell de Ciutat i als Consells de Districte. 

 
 
 
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient. 
 

L’Hospitalet,              
El Portaveu del Grup Polític de  

Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu 
      

 
 
 
 

Christian Giménez Márquez 
 

 
 


