
 
 

 

pàg. 1 

Mª Creu Prieto Manzanares, secretària de la Comissió de Seguiment del Pacte de Ciutat  

CERTIFICO: que la Comissió de Seguiment del Pacte de Ciutat en sessió celebrada  el dia 

16 de març de 2022, va adoptar els següents acords en relació a l’estudi i valoració de les 

noves mesures proposades a la Jornada participativa “Un any de Pacte de Ciutat”, que es va 

dur a terme en data 27 de novembre de 2021:  

ENTORN URBÀ 

ENTORN URBÀ 

EIX  MOBILITAT SOSTENIBLE 

PROPOSTA 
Regular l’ús i ordenar els espais dels vehicles de mobilitat 

personal (VMP) 

DESENVOLUPAMENT 
Davant la irrupció i ús creixent del patinet elèctric i altres 
vehicles elèctrics de mobilitat personal (VMP) cal establir els 
espais de circulació per a aquests vehicles. Els vianants (i fins i 
tot altres vehicles) veuen amenaçada la seva seguretat o la 
dels propis usuaris d’aquests vehicles individuals en el seu dia 
a dia. 

A més, cal vigilar i regular els monopatins i sobretot els 
patinets elèctrics, amb normes estrictes i sancions per part de 
la policia, per exemple per evitar velocitats excessives. Des de 
l’ajuntament, es proposa una coordinació amb els municipis 
adjacents (Barcelona, Cornellà, Esplugues...) per establir 
normatives municipals comunes i coherents.  

Les sancions i disciplina es pot acompanyar amb educació 
viària envers els usuaris dels patinets.  

 

Després de diverses intervencions la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat.  

 

 

 

 



 
 

 

pàg. 2 

ENTORN URBÀ 

EIX  MOBILITAT SOSTENIBLE 

PROPOSTA 
Millorar el transport públic de la ciutat, especialment el 

servei d’autobús 

DESENVOLUPAMENT 
Una altra acció en línia amb la mobilitat sostenible és la millora 
del sistema de transport públic de la ciutat. Es proposa 
augmentar la freqüència d’algunes línies d’autobús urbà en 
hores punta per facilitar l’ús per part de la ciutadania, que se 
sent més vulnerable que mai en autobusos en el context de 
pandèmia actual. 

 

Després de diverses intervencions, la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat 

ENTORN URBÀ 

EIX  NETEJA 

PROPOSTA 
Crear nous punts verds de recollida de residus per tota la 

ciutat 

DESENVOLUPAMENT 
En quant a la gestió dels residus i el reciclatge, es creu 
convenient la creació de punts verds de recollida selectiva 
(deixalleries) a tota la ciutat.  

 

Després de diverses intervencions, la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat 

ENTORN URBÀ 

EIX  MEDI AMBIENT 

PROPOSTA 
Desratitzar i controlar plagues urbanes per tota la ciutat 

DESENVOLUPAMENT 
Es destaca la necessitat d’efectuar un control de plagues, tant 
d’insectes dels plataners com de rates i paneroles per tota la 
ciutat.   

 

Després de diverses intervencions, la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat 



 
 

 

pàg. 3 

El president de la comissió  planteja la necessitat d’incorporar al Pacte una nova línia que amb 

la denominació de “civisme” reculli les actuacions que es proposen tot seguit. 

La proposta incorporació d’un nou eix anomenat “civisme” al Pacte de Ciutat, s’aprova per 

unanimitat. 

ENTORN URBÀ 

EIX  CIVISME  

PROPOSTA 
Reforçar la presència de la Policia Local al carrer 

DESENVOLUPAMENT 
La seguretat és un tema que no es contemplava com a punt 
per al debat, però ha estat molt esmentat durant el treball del 
grup d’entorn urbà. En aquesta línia es proposa augmentar la 
presència de la Policia Local i de Mossos d’Esquadra als barris, 
així com posar més atenció i vigilància cap a possibles accions 
incíviques i perilloses per a la ciutadania. 

Per incrementar la seguretat ciutadana als barris i  en general a 
la ciutat també es proposa ordenar alguns usos del carrer 
(circulació de vehicles) i es demanen mecanismes per fer 
complir les normatives vigents en matèria de civisme, 
circulació, etc. 

 

Després de diverses intervencions, la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat 

 

ENTORN URBÀ 

EIX  CIVISME  

PROPOSTA 
Seguir fent un bon manteniment de l’enllumenat públic 

DESENVOLUPAMENT 
Un factor que afecta la seguretat de la població és la 
il·luminació nocturna, que ha de ser suficient en tots els punts 
de la ciutat, més durant l’hivern.  

Cal fer un bon manteniment a l’arbrat del voltant de 
l’enllumenat públic, que de vegades tapa els fanals i això 
provoca una manca de llum en certs punts, incrementant la 
sensació d’inseguretat. 

 



 
 

 

pàg. 4 

Després de diverses intervencions, la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat 

ENTORN SOCIAL 

ENTORN SOCIAL 

EIX  CIVISME  

PROPOSTA 
Crear una taula de treball per l’acolliment i acompanyament 

dels nou veïns i veïnes. 

DESENVOLUPAMENT 
Creació d’una taula de treball per l’acolliment i 

acompanyament dels nou veïns i veïnes, on es puguin 

coordinar i treballar plegats les persones que treballen el tema 

amb diferents col·lectius i situacions. 

 

Els membres de la comissió consideren que ja hi ha programes per acollir i acompanyar als 

nous veïns i es considera que, abans d’iniciar un altre programa, fora bo avaluar les accions 

que ja es duent a terme.  

Després de diverses intervencions, la proposta queda descartada per unanimitat.  

 

ENTORN SOCIAL 

EIX  CIVISME  

PROPOSTA 
Fomentar la convivència i evitar les actituds incíviques. 

DESENVOLUPAMENT 
Recuperar els valors de convivència i combatre les actituds 

incíviques en l’ús de l’espai públic. 

 

Els membres de la comissió consideren que és una acció inconcreta, difícil d’encaixar 

operativament al Pacte de Ciutat i es proposa impulsar-la en el marc de l’Aliança pel Civisme. 

Es recorda que el Pacte incorpora  accions concretes, mesurables i avaluables 

Després de diverses intervencions, la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat 



 
 

 

pàg. 5 

ENTORN SOCIAL 

EIX  CIVISME  

PROPOSTA 
Millorar la convivència en comunitats de veïns conflictives. 

DESENVOLUPAMENT 
En certs edificis o comunitats de veïns i veïnes s’han detectat 

problemes de convivència que afecten la seguretat i salut de 

les persones que viuen als immobles. En algunes d’aquestes 

comunitats conflueixen casos d’ocupació il·legal d’immobles, 

conflictes interculturals... Urgeix una mediació per part de 

l’ajuntament que afavoreixi la convivència en aquestes 

comunitats de veïns 

 

Després de diverses intervencions, la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat. 

ENTORN SOCIAL 

EIX  CULTURA / JOVENTUT 

PROPOSTA 
Crear espais i recursos artístics, culturals i esportius pels 

infants i joves. 

DESENVOLUPAMENT 
Generació d’eines per a que els infants puguin desenvolupar 

les seves necessitats i potencialitats en l’àmbit de les arts i els 

esports 

 

Els membres de la comissió consideren que existeixen programes en aquests àmbits i es 

considera que, abans d’iniciar un altre programa, fora bo avaluar les accions que ja es duent a 

terme.  

Després de diverses intervencions, la proposta queda descartada per unanimitat.  

 

 

 



 
 

 

pàg. 6 

ENTORN SOCIAL 

EIX  CULTURA 

PROPOSTA 
Habilitar espais a l’aire lliure per a la promoció i la visibilitat 

del potencial artístic del veïns. 

DESENVOLUPAMENT 
Habilitar espais a l’aire lliure per a la promoció i la visibilitat 

del potencial artístic de molts veïns i veïnes de la ciutat: murs 

a la ciutat com a museus a l’aire lliure. 

 

Els membres de la comissió consideren que és una acció inconcreta, difícil d’encaixar 

operativament al Pacte de Ciutat. Es recorda que el Pacte incorpora accions concretes, 

mesurables i avaluables. 

Després de diverses intervencions, la proposta queda descartada per unanimitat.  

 

ENTORN INSTITUCIONAL   

ENTORN INSTITUCIONAL 

EIX  COMUNICACIÓ 

PROPOSTA Millorar la claredat de la comunicació i assegurar que la 
informació és accessible per a tothom. En particular es 
proposa millar la pàgina web i crear aplicació de l’ajuntament 
per al mòbil per poder fer gestions i tràmits i per poder fer-ne 
el seguiment 

DESENVOLUPAMENT 
Cal millorar la pàgina web, fer-la més fàcil i accessible. 

Es podria crear una aplicació de l’ajuntament per al mòbil per 
poder fer gestions i tràmits i per poder fer-ne el seguiment. 

Cal millorar la claredat de la comunicació, assegurar que la 

informació és accessible per a tothom. Un exemple seria oferir 

la pàgina en bilingüe. 

 

Després de diverses intervencions, la proposta s’incorpora al pacte per unanimitat 

 



 
 

 

pàg. 7 

ENTORN ECONÒMIC   

ENTORN ECONÒMIC 

EIX   INDÚSTRIA 

PROPOSTA 
Fomentar i innovar en l’elaboració de productes sense gluten 
per a que les persones que pateixen celiaquia disposin de més 
productes. 

DESENVOLUPAMENT 
Potenciar la implantació de negocis de fabricació de productes 
sense gluten. 

 

Els membres de la comissió coincideixen en que no és possible implementar aquesta proposta 

des de les Administracions Púbiques.  

Després de diverses intervencions, la proposta queda descartada per unanimitat.  

Cap de Servei de Participació ciutadana 

 

 

 

 

 

L’Hospitalet, 10 de maig de 2022 

 


