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MOCIÓ PER IMPLEMENTAR EL PAGAMENT TELEMÀTIC A LA ZO NA BLAVA DE LA 
CIUTAT 
 
Atès que des de l’any 2013 resta pendent el compliment d’una moció, presentada per aquest 
grup municipal, relativa a possibilitar el pagament telemàtic de la zona blava a la nostra 
ciutat.  
 
Donat que el mes de novembre de 2014 aquesta demanda va tornar a passar pel ple 
municipal, aprovant-se de nou, i es va anunciar que “en el proper contracte de gestió que es 
farà, l’encomana de gestió, perdó, que es farà a La Farga està prevista la substitució 
progressiva dels parquímetres i, per tant, aquest aplicatiu que és el que demana vostè, 
doncs estarà inclòs”. 

Vist que tot i això, a hores d’ara i quasi un any després, continuem sense tenir cap notícia 
sobre aquest tema. 
 
Atès que a la ciutat de l’Hospitalet existeix un nombre important de places d’aparcament que 
es regeixen sota el sistema conegut com “zona blava”. 
 
Vist que, actualment, el temps màxim d’aparcament a la zona blava (amb un únic tiquet) és 
de dues hores. 
 
Atès que, sovint, aquest temps màxim d’aparcament és insuficient i fa que la persona hagi 
de tornar al lloc de l’aparcament per tal de renovar el tiquet.  
Vist que aquesta acció de “renovar el tiquet” representa una molèstia i, fins i tot, un 
impediment per dur a terme certes activitats a la ciutat o accedir de certs serveis com, per 
exemple: comprar a les botigues de la ciutat o anar al teatre. 
 
Atès que el sistema actual de pagament de la zona blava també presenta l’inconvenient que 
la persona ha de dur a sobre diners (monedes) en efectiu o una targeta de crèdit (existint la 
possibilitat que la màquina de cobrament la rebutgi per problemes amb la banda magnètica 
o per altres errors de lectura). 
 
Vist que existeixen nous sistemes que permeten compaginar el sistema de pagament actual 
amb un sistema de pagament telemàtic com, per exemple, el telèfon mòbil. 
Atès que aquests nous sistemes jan han estat aplicats amb èxit per altres ciutats com 
Badalona i Caldes d’Estrac, Viladecans, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat o 
Castelldefels. 
 
Vist que aquests nous sistemes de pagament telemàtic representen un benefici tant pels 
usuaris de la zona blava (facilitat de pagament, estalvi de temps, tarificació exacta,...), per 
l’Ajuntament (increment dels ingressos, reducció dels costos de manteniment i en 
comissions bancàries, aplicació eficient, monotorització en temps real, facilitat de llançar 
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noves zones sense necessitat d’introduir tants parquímetres...) com pel conjunt de la ciutat 
(dóna una imatge innovadora, els seus ciutadans estaran més satisfets,...). 
 
Atès que, en termes generals, observem que les ciutats del nostre entorn tendeixen a 
evolucionar cap el que es considera una “Smart City” tot aprofitant l’avantatge de les 
oportunitats que ofereixen les TIC per augmentar la prosperitat i la competitivitat locals, entre 
d’altres. 
 
Vist que l’aplicació d’aquest sistema de pagament telemàtic de la zona blava no requereix 
d’una gran inversió però que, per contra, pot comportar múltiples beneficis. 
 
Per tot això, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.- Implementar el sistema de pagament telemàtic a la zona blava i àrees verdes de 
la ciutat, en el moment que tecnològicament sigui possible. Tot això durant l’any 2017. 
 
SEGON.- Donar trasllat a les associacions de veïns i associacions de comerciants i 
empresaris 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 
 

 
 


