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CANVIEM PER AVANÇAR
Programa municipal de L’Hospitalet en Comú Podem.

Gràcies a totes les persones que heu participat en la elaboració del programa.

“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo.”
Eduardo Galeano
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1. MODEL DE CIUTAT
En les pàgines que segueixen es detalla el Programa Electoral que L’Hospitalet EN COMÚ PODEM presenta a les
eleccions municipals del 26 de maig de 2019. És el nostre compromís amb la ciutadania, i és el que plantegem per a
la segona ciutat de Catalunya.
Volem una ciutat per als veïns i veïnes, on tots ens puguem sentir arrelats i de la que ens sentim orgullosos, on
puguem plantejar un projecte de vida digne, i on no haguem de tenir por de que ens facin fora. Per això necessitem
una ciutat sense especulació immobiliària, sense desnonaments, per aconseguir-ho proposem ampliar el parc públic
d’habitatge de lloguer social ja sigui amb adquisició directa, implementant mesures per destinar el 30% de les noves
construccions a habitatge de lloguer, així com gestionar la cessió d’habitatge amb grans tenidors. Per frenar la pujada
dels preus dels lloguers els nostre espai polític reivindicarà al Congrés dels Diputats una reforma de la LAU per
garantir l’accés a l’habitatge dels nostres veïns i veïnes.
Per a una vida digna cal assegurar el dret l’accés de les persones més vulnerables a serveis bàsics de llum, aigua i gas
i lluitar contra l’exclusió alimentaria i social. Per això cal impulsar polítiques per afavorir l’accés a un treball digne
amb projectes inclusius de proximitat i plantejant un Pla integral social per combatre la pobresa i l’exclusió social.
Volem una ciutat saludable, accessible i sostenible per això cal un planejament urbanístic amb funció social i
comunitària, per aconseguir-ho plantegem una moratòria urbanística per dissenyar nous espais verds i protegir
espais naturals com Cal Trabal, la darrera zona agrícola amenaçada per l’especulació del projecte del PDU de la Gran
Via. Plantegem els desplaçaments per la ciutat a peu, en bicicleta i transport públic ampliant la xarxa de carrers per
a vianants, la xarxa de carrils bici connectats amb les ciutats veïnes de l’Àrea metropolitana. Protegirem el patrimoni
arquitectònic, cultural i natural de la nostra ciutat per garantir la seva integritat i recuperació com un bé comú i
comunitari.
Necessitem un canvi en el model, on les persones estiguin en el centre, necessitem CANVIAR PER AVANÇAR.
1.1

REGENERACIÓ URBANA

PROTEGIM LA SALUT, REDUINT LA CONTAMINACIÓ I LA CONGESTIÓ A LA CIUTAT
La contaminació atmosfèrica i acústica, generada pel vehicle privat a la ciutat, és una amenaça per a la salut de la
ciutadania. Es produeixen morts prematures a la ciutat per aquesta causa, a més de generar dificultats en el procés
de desenvolupament cognitiu dels nens i nenes de la ciutat a les zones més contaminades, entre molts altres
impactes sobre la salut.
Una gran part d’aquesta contaminació està generada pel trànsit privat. Un trànsit que fa que a l'àmbit metropolità
se superin els límits de contaminació establerts per la UE i els recomanats per la OMS en alguns contaminants.
A més el trànsit privat genera una gran ineficiència en forma de congestió, que acaba afectant en termes de soroll i
també al funcionament de la xarxa d’autobusos.
Per això cal implementar mecanismes per garantir que a la ciutat circulin menys vehicles privats i que aquests siguin
el menys contaminants possibles.
En aquest context, per tal d’eliminar els vehicles més contaminants al proper mandat i en col·laboració amb els
municipis del nostre entorn implementarem la Zona de Baixes Emissions de manera permanent a partir de l’1 de
gener de 2020. L'Hospitalet i l'àmbit metropolità s’incorporarà així a les més de 300 ciutats amb zones de baixes
emissions a Europa on ja es disposen d’aquests tipus de mecanismes, entre les que estan ciutats com Berlín,
Brussel·les o Londres.
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Entre d’altres mecanismes per reduir la congestió i la contaminació es contempla també la possibilitat en el marc
d’un acord interinstitucional (ja que les competències en aquest àmbit són de la Generalitat i l’Estat), d’implantar
mecanismes fiscals per a la lluita contra la congestió i la contaminació, com la taxa metropolitana per a la mobilitat
sostenible. Utilitzant així també els incentius econòmics per disminuir la congestió, la contaminació, guanyar espai
públic, i aconseguir ingressos per a la millora del transport públic.
●

Replantejarem l’agencia de desenvolupament urbà (ADU) i de la participació de l’Ajuntament al Consorci de
la Gran Via de l’Hospitalet, tot fomentant la transparència i la participació ciutadana en els processos de
disseny i execució urbanística

●

Reestudi i modificació del planejament urbanístic de L’Hospitalet al pla General Metropolità, tot emprenent
les modificacions necessàries per assolir els objectius de reducció de petjada ecològica i el desenvolupament
sostenible. El model de desenvolupament urbanístic està obsolet i s’han de definir nous planejaments per fer
de L’Hospitalet una ciutat neta, verda i justa.

●

Moratòria urbanística. Limitarem la construcció de nous habitatges a la ciutat als casos de demanda real
d'habitatge causat per un creixement de la població i/o per necessitats derivades de la regeneració del teixit
degradat de la ciutat, sempre que no es pugui cobrir la necessitat amb la reconversió dels habitatges buits
preexistents.

●

S'afavorirà la reconversió d’habitatges privats al parc públic. El 100% de les noves promocions públiques seran
d’habitatge protegit en règim de lloguer.

●

Recuperació ecològica i paisatgística de la zona de Cal Trabal i les seves masies i millora de l'accés al riu.
Baixada de la densitat i volums constructius proposats pel consorci de la Gran Via a la zona sud de Cal Trabal
i incorporació al projecte de compensacions ambientals recolzant les al·legacions al projecte presentades per
«la Saboga» i altres entitats. Foment de la participació ciutadana i associativa a la proposta final del projecte
de reforma de la Gran Via-Cal Trabal.

●

Creació d'eix verd a l'avinguda Josep Tarradellas amb col·laboració de Cornellà per unir Can Boixeres i Can
Mercader.

●

Replantejar el Pla Urbanístic de Can Rigal, garantint la recuperació patrimonial i convertint la zona en una
nova zona verda equipada per la ciutat.

●

Redefinir el PRAILH actualitzant-lo a la situació actual. Impulsar un parc empresarial de petites empreses
vinculades al medi ambient, a l'agricultura, al lleure, a la cultura i al coneixement, als serveis i zones verdes.

●

Conservació dels sòls no urbanitzats com a indrets de recàrrega de l’aqüífer superficial: eliminació dels
projectes de places ‘dures’, instauració de la necessitat d’assegurar una infiltració d’aigua a l’aqüífer i
potenciació dels espais verds.

●

Replantejament d’usos de l’espai públic. Estudi d’usos als parcs i places de la ciutat per fomentar activitats
esportives, culturals i de lleure. Creació de noves zones verdes com a boscos urbans.

●

Replantejament de les zones verdes i parcs de la ciutat. La Rambla de la Marina deixa de ser zona verda.
Aquesta zona verda s'ha de compensar dins de la ciutat.

●

Impuls a la creació de «biergarten» gestionats per cooperatives i/o entitats de la ciutat al parc de la remunta
i altres espais verds de la ciutat com a eina de dinamització, generació d'ocupació i foment de l’ hostaleria a
la ciutat.

●

Prioritzar zones verdes obertes per sobre dels parcs urbans tancats. Creació de zones de flora i fauna salvatge
protegides (com al camí de la platja del prat de Llobregat). Reestudi i modificació dels cercats als diferents
parcs de la ciutat per fer les zones verdes mes obertes.
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●

Determinar àrees de la ciutat ‘lentes’ i àrees amb més velocitat i prendre les mesures adients (sincronització
semafòrica, plantació d’arbrat d’apantallament sònic, etc...) per a minimitzar l’excés de soroll allà on sigui
necessari.

●

Evitar la plantació d’arbres i arbusts productors de pol·len causant d’al·lèrgies estacionals als parcs i espais
públics municipals, afavorint les espècies amb millors paràmetres ambientals.

●

Continuar amb el procés de substitució de la xarxa d’enllumenat públic per fer-la més eficient.

●

Millora de la connexió del municipi amb el riu Llobregat i el Baix Llobregat a través d’un vial per a vianants i
carril bici a Bellvitge.

●

Recuperació per a la ciutadania del sector de la masia Torre Gran i bassa de laminació, treballant per a la
realització d’un gran parc on es combini la recuperació del bosc de ribera, la connectivitat amb la riba del riu
al nord de la C-31 i la potenciació de la bassa de laminació com a espai per a la fauna amenaçada d’extinció
de forma accessòria a la seva funció hidrològica.

●

Evitar la pèrdua de patrimoni històric a la Marina i lluitar per a la preservació de les masies inventariades com
a patrimoni a conservar.

●

Impulsar la connectivitat tant ciutadana com biològica entre els barris del nord de la ciutat i la Marina i
consolidar la connexió entre Santa Eulàlia i el riu.

●

Treballar per esponjar el teixit industrial del sector de la carretera del Mig, entre Rosalia de Castro i Rambla
Marina i entre Av. Carrilet i Travessia Industrial per impulsar una millora de la connectivitat entre Bellvitge i
Centre/Sant Josep i guanyar espais verds al mig de la ciutat.

●

Crear totes les zones 30 previstes en el Pla Director de Mobilitat.

●

Revisar a la baixa els preus públics de lloguer dels aparcaments públics per incentivar la seva ocupació.

●

Crear un centre de control de trànsit que millori la xarxa semafòrica i sincronitzi el seu funcionament.

●

Completar el camí escolar segur a tota la ciutat: ampliació de voreres davant les escoles i mesures de
seguretat pels infants en el seu trajecte de casa a l’escola.

●

Promoure la instal·lació del bicing a la ciutat lligat al servei de bicicleta pública de Barcelona. En els punts de
recollida de bicing també s’instal·laran punts de recàrrega ràpida per als cotxes i bicicletes elèctriques.

●

Millorar la freqüència de pas de les línies d’autobús mes utilitzades, especialment el cap de setmana.
Conversió de les línies LH1 i LH2 en línies de bus del barri.

●

Proposar una nova línia de tramvia des de l’Hospital de Bellvitge fins a Carretera de Collblanc.

●

Finalitzar la xarxa de carrils bici prevista al Pla Director de la Bicicleta i solucionar els problemes dels punts
negres del traçat existents actualment.

●

Creació de l’àrea verda a tot el municipi per garantir l’aparcament en superfície al veïnat i evitar els
desplaçaments en vehicle entre els barris.

●

Mantenir la disciplina viària amb l’objectiu de protegir molt més la circulació de l’autobús i evitar
endarreriments. La indisciplina viària afecta la regularitat, sobretot per l’aparcament irregular. Cal estudiar
equipar l’autobús de càmeres i prohibir aparcar físicament en girs complicats o carrers molt estrets.

●

Millorar la intermodalitat BUS-METRO-RENFE-FFCC a l’Hospital de Bellvitge, RENFE i Av. Carrilet.

●

Exigir al Ministeri el soterrament de les línies de RENFE que travessen el municipi. Aprofitar el soterrament
de la línia de Rodalies de Vilanova per definir un nou model de mobilitat on, a diferència del que s’ha practicat
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fins ara, el transport urbà i la bicicleta siguin els autèntics protagonistes. Que la zona resultant del
soterrament sigui un eix verd central de la ciutat.
●

Creació de noves zones d’oci pels joves (pistes esportives, skating...)

●

Impulsar la zona de Cosme Toda com a eix cultural lligat al centre cultura Tecla Sala.

●

Impulsar la creació de coworkings gestionats per entitats del mon del treball, la cultura i el lleure donant
suport i creant sinergies amb emprenedors i startups a la ciutat.

●

Potenciar el teatre del centre catòlic com a equipament d'interès ciutadà millorant les seves instal·lacions
com a teatre/auditori.

●

Supervisió estricta a la implantació de rampes d'accés a per persones amb diversitat funcional que s'instal·len
en moltes escales de veïns amb paràmetres incorrectes. Promoure un manual i unes ordenances per
assegurar que les rampes siguin útils.

●

Més impuls a la instal·lació d’ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques a les finques de la ciutat.

●

Control arqueològic i patrimonial. Redefinir i ampliar les zones d'expectativa arqueològica i el catàleg
monumental d'edificis protegits o de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per tal d'evitar que cap obra pública o
privada pugui afectar restes arqueològiques o d'interès cultural. Incloure estudis d'impacte arqueològic amb
sondejos mecànics o geotècnics, així com la inclusió d'un un arqueòleg a peu d'obra en qualsevol intervenció
urbanística que tingui possibilitats d'afectar alguna resta, o estigui a prop d'algun element patrimonial.

1.2

ESPAI PUBLIC, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

●

Impuls de la rehabilitació dels habitatges amb criteris d’ecoeficiència i d’accessibilitat. Així com a la
renaturalització dels edificis de la ciutat mitjançant cobertes verdes que aportin noves superfícies útils verdes.

●

Revisió íntegra del traçat de l’antic canal de la Infanta i dels claveguerams amb aigua estancada per evitar
focus d’infeccions per insectes, inclòs el mosquit tigre.

●

Reutilització del 100% de les aigües subterrànies per a l’ús de rec als espais lliures i neteja viària fins assolir
una sostenibilitat total.

●

Aplicació mòbil amb geolocalització i panells informatius amb l’estat de contaminació de l’aire i variables
associades així com de guies de comportament en cas d’altes concentracions per minimitzar els seus efectes.

●

Actuar decididament vers la transformació de la flota municipal de vehicles en una flota de propulsió
majoritàriament elèctrica per minimitzar la contaminació de la ciutat.

●

Fer evolucionar la flota d’autobusos urbans cap el canvi de propulsió a gas.

●

Aplicar activament les normatives de control de la contaminació atmosfèrica per a la protecció de la salut,
especialment les relatives al trànsit i a la velocitat dels vehicles, a les normes industrials i a les activitats
comercials i humanes productores de sorolls i radiacions.

●

Obrir un espai de participació ciutadana per casos de contaminació acústica, posar a l’abast del ciutadà el
mapa i una aplicació geolocalitzada de la contaminació acústica de la ciutat i actuar per tal de reduir-la i
minimitzar-la.

●

Creació d’una xarxa d’horts urbans, amb l’objectiu d’arribar a un per barri. Execució de petits projectes
d’horts urbans a diversos espais provisionals de la ciutat.
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●

Difusió entre els escolars i la ciutadania dels valors naturals del municipi, que malgrat ser dels més densament
poblats del món també té àrees d’importància internacional. Ús de la zona agrícola i del riu per a activitats
d’educació ambiental a les escoles.

●

Aplicació mòbil i portal a Internet sobre els focus d’espècies invasores molestes (per exemple mosquit tigre)
per conèixer els focus detectats, poder interaccionar amb els serveis municipals corresponents i involucrar el
ciutadà en la lluita contra aquesta i altres plagues.

●

Actuacions per a contribuir a escala local a la preservació global de les espècies més rellevants quant a la
conservació global presents al municipi.

●

Aplicació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible amb l’objectiu de reduir el 20% les emissions de CO2,
incrementar el 20% la producció energètica amb energies netes i reduir el 20% els consums.

●

Creació de l’Agència Local d’Energia per impulsar les Energies renovables i l’estalvi energètic. Aquesta agència
tindrà com a objectiu l’assessorament a la ciutadania i impulsarà la instal·lació de panells solars fotovoltaics i
mini centrals eòliques als edificis privats.

●

Es crearà una societat mixta que serà la propietària de les instal·lacions, on podran participar petits inversors
locals i els veïns i veïnes.

●

Establir mesures urgents d’eficiència energètica en els edificis municipals per tal d’abaratir els consums
d’aigua, gas i electricitat.

●

Assolir el 60% de recollida selectiva.

●

Implantar la recollida segregada del residu comercial.

●

Gestió del parc de deixalleries per part d’una empresa d’economia social que impliqui una ampliació d’horaris
a tots el barris de la ciutat.

●

Impulsar Punts Verds de recollida d’oli domèstic, petit electrodomèstic, piles, etc. a cada barri.

●

Impulsar i consolidar el programa INTRO que ha donat excel·lents resultats.

●

Crear una Oficina de Recursos que gestioni amb més dotació el programa d’Agendes Locals.

●

Estendre al conjunt de les escoles i altres establiments el programa de recollida d’oli domèstic.

●

Editar un catàleg d’arbres monumentals existents a la ciutat per a la seva conservació i divulgació.

1.3

MOBILITAT

●

Donarem prioritat al bus en superfície, amb regulació semafòrica prioritària i amb nous i més amplis carrilsbus a la ciutat.

●

Exigirem a la Generalitat l’acabament i la posada en funcionament de les parades d’Ildefons cerdà de la L10,
i l’estació d’ Ernest Lluch de la L5, que permetria una major connexió i intermodalitat dels barri de L’H amb la
ciutat de Barcelona.

●

Exigirem una més gran inversió en la millor de l’accessibilitat de les infraestructures ferroviàries.

●

Limitat a 30Km/h gran part dels carrers de la ciutat.

●

Incorporació d’elements físics, mitjançant urbanisme tàctic, per a la pacificació i calma del trànsit.

●

Oferir incentius fiscals a Comunitats de veïns i empreses (locals comercial buits) per habilitat espais per
aparcament de bicicletes.
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●

Assegurar connectivitat metropolitana dels carrils bici.

●

Baixar a calçada aparcaments de motos, ciclomotors, bicicletes i vehicles de mobilitat personal. Baixar mòduls
de bicibox a calçada. La vorera ha de ser pels vianants.

●

Ordenança acústica contra vehicles sorollosos. Demanar canvis legislatius per establir llindars més restrictius.

●

Avançar en la regulació dels serveis de mobilitat compartida.

●

Desenvolupament de centres de distribució urbana de mercaderies a cada barri, que permetin una distribució
amb vehicles petits, elèctrics.

●

Promoure i facilitar repartiment nocturn de mercaderies.

1.4

CULTURA

●

Creació d’una xarxa de ludoteques i d'una programació cultural on la música i les arts escèniques siguin
protagonistes i vehicle per al despertar cultural dels infants.

●

Ampliar l’oferta de cinema en català a la ciutat adreçada als infants, joves i als adults establint acords amb les
empreses del sector.

●

Promoure un observatori de la Normalització Lingüística a la ciutat, per tal de poder observar la evolució del
procés d'inserció lingüística en els sectors que tenen més dificultats en l’accés a la llengua i la cultura catalana.
Cal dir que L’Hospitalet és una ciutat d’una gran pluralitat lingüística, això és un element de fortalesa cultural,
però l’objectiu és que el català esdevingui la llengua compartida i vertebradora de la diversitat.

●

Creació del Consell de Cultura i de les Arts que un model continu cultural que esdevingui un esdeveniment
singular cultural arrelat a la ciutat que doni projecció a l’exterior

●

Destinar part dels recursos per a programació cultural (musica/teatre/dansa) a producció de continguts
artístics propis, allunyant-nos del perfil de ciutat consumidora de cultura generada exclusivament a
Barcelona. Estudiar la possibilitat d'articular les sales de la ciutat i organitzar-les en xarxa amb les d'altres
localitats per crear un CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES DEL BAIX LLOBREGAT seguint els referents del CAER de
Reus, vinculat al Festival Trapezi (Circ) i Cos (teatre físic), i el CAET de Terrassa vinculat al festival TNT (teatre
contemporani).

●

Promoure un observatori de supervisió de l’activitat cultural de la ciutat amb agents locals, creadors i entitats.

●

Utilitzar les propostes culturals que es facin des de l’ajuntament com a motor d’integració socioeconòmic.
Caldria establir mecanismes per superar fractures d’accés a la cultura en els col·lectius de rendes baixes.

●

Recerca d’un model cultural propi, amb personalitat amb la participació dels creadors locals.

●

Caldria considerar la cultura popular com a patrimoni de la ciutat, evitant les polítiques de control que molt
sovint condemnen aquestes manifestacions culturals a ésser un espectacle puntual aliè als veïns i veïnes de
la ciutat. Hem de desenvolupar les actuacions necessàries per tal que les manifestacions de cultura popular
siguin viscudes com un patrimoni propi per part de la ciutadania de la nostra ciutat.

●

Fer una proposta perquè en el proper mandat municipal L’Hospitalet presenti la seva candidatura per
esdevenir com a Capital de la Cultura Catalana amb l’objectiu de contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi
social de la nostra llengua i cultura per tal d’incrementar la cohesió social i promocionar i projectar el nostre
municipi tant a l’interior com a l’exterior.
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●

Recolzar iniciatives d’autofinançament de les entitats, com obertura de bars principalment als locals de les
entitats de cultura popular, com espai social de la joventut, i també per propiciar- ne la màxima autonomia
financera.

●

Acostar la cultura a la societat, a les escoles, als joves, als adults, als avis, amb una programació atenent a les
necessitats de cada sector.

●

Fomentar l’expressió cultural de tota mena als espais públics, places i parcs, dinamitzant-los i fomentant la
convivència i l’ús democràtic dels nostres parcs i places.

●

Suport als nous creadors. Creant ajuts i beques de suport pels artistes novells en qualsevol disciplina i
facilitant espais i recursos pel seu desenvolupament artístic

●

Hem d’estar contra la centralització i el control dels espais per tal de mantenir la independència dels creadors
i creadores, i separar la cultura com a creació i la cultura com a bé de consum. Cal trobar espais de connexió
entre formació, difusió i creació. I sobretot, vinculats a l’entorn.

●

Mantenir el model d’escola que té com a objectiu la democratització de l’accés a les arts i la descentralització
de bona part de les activitats.

●

Ampliació dels horaris de les biblioteques amb la destinació de més personal i l’organització de més activitats.
Ampliació dels espais de trobada familiar a les biblioteques, especialment per a les famílies amb infants de 0
a 3 anys.

●

Treballar conjuntament amb el Consell Escolar Municipal i amb els centres educatius per tal de fer conèixer
a la gent jove el nostre patrimoni i memòria col·lectiva.

●

Fer un projecte d’extensió de la música en viu a la ciutat a través de la Casa de la Música Popular i dels locals
musicals de la ciutat.

●

Banda ampla a tota la ciutat per a tothom a tots els equipaments culturals, parcs i places públiques.
Promocionar el software lliure a la ciutat.

●

Revaloritzar el patrimoni arqueològic material i immaterial de la ciutat, fer prospeccions arqueològiques i
geotècniques en indrets on puguin haver-hi possibles jaciments. Establir un estricte control arqueològic de
qualsevol obra que pugui afectar el patrimoni arqueològic o arquitectònic. Impulsar la investigació sobre el
nostre passat amb beques de recerca i projectes d'investigació sobre el nostre passat prehistòric, romà i
medieval en col·laboració amb la universitat, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet i el Museu d'Història de la
Ciutat.

●

Memòria històrica. Mantenir, projectar i emfatitzar en el Projecte Can Riera com a seu de la recuperació de
la memòria democràtica i la lluita antifranquista impulsant la seva funció pedagògica adreçada als centres
educatius de la ciutat. Retirada de tots els símbols franquistes de l’espai públic i de les façanes dels habitatges
de la ciutat.

●

Laïcitat. Seguiment de les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya fa entorn a la reserva d’espais i
usos de culte religiós. Proposarem apartar de qualsevol ús partidista i electoral el tema del culte a la nostra
ciutat.

●

Treballarem des del concepte de cultura comunitària, atenent la diversitat i interculturalitat; des de la
transversalitat del conjunt de polítiques. La creació, les iniciatives i expressions populars diverses han
construït el nostre passat i construeixen el nostre present i futur.

●

Impulsarem l’acció comunitària i el treball dels creadors i creadores en la gestió dels equipaments, un projecte
que ha de ser cultural i educatiu.

●

Introduirem la mirada intercultural en les programacions, activitats i tallers.
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●

Articularem i tindrem present la cultura popular, defugint de la folclorització i que adquireix un paper
rellevant de dimensió social i d'integració.

●

Establiment de punts liles a les festes majors i altres esdeveniments massius, generant una campanya de
corresponsabilització amb els espais d’oci permanents del poble o ciutat a través de protocols sobre violència
masclista i lgtbifòbiques.

●

Adequarem els horaris d'ús públic dels equipaments a la noves necessitats i realitats, especialment l’obertura
dels centres culturals i biblioteques els caps de setmana i els festius.

1.5

ESPORTS

●

Prioritzarem les responsabilitats referents a l’esport en edat escolar, el foment de l’esport per a tothom, el
suport de l’associacionisme esportiu i la construcció, el manteniment i la gestió de les instal·lacions
esportives.

●

Atendrem l’esport professional donant-li el caràcter plenament mercantil i, per tant, autònom i no preferent
en les subvencions.

●

Establirem procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i publicitat, per portar a terme
programes amb un interès social mesurable i prioritzant l’esport de base.

●

Establirem la tarifació social en els programes d’activitat física i esportiva, en els equipaments esportius i en
les estades i activitats d’estiu com a model de garanties d’equitat i accessibilitat.

●

Promourem l’esport femení. Potenciarem l'ús de les instal·lacions municipals per part de les dones,
mitjançant la priorització d'horaris i distribució equitativa d'espais per a les activitats més feminitzades.

●

Elaborarem un pla de promoció de l'activitat física i esportiva en dones, potenciant l’activitat esportiva i física
que practiquen les dones i vetllant per la potenciació i valorització de l’esport base femení.

●

Desenvoluparem actuacions i protocols que promoguin la visibilitat del col·lectiu LGBTI+, i l'eradicació de les
actituds i insults LGBTIfòbics en les competicions esportives així com insult i actituds masclistes contra les
dones

●

Garantirem l’ús dels equipaments i espais públics, especialment dels equipaments esportius dels centres
educatius, per a la pràctica de les activitats de lleure i de l’esport d’oci.

●

Impulsarem els valors ètics i ens comprometem a denunciar i prendre mesures contra la violència a l’esport.

●

Treballarem per tal que a totes les competicions esportives municipals hi hagi penalitzacions i si cal expulsions
per aquells equips/persones que facin ús de qualsevol tipus de violència o actituds vexatòries cap a qualsevol
col·lectiu.

1.6

FISCALITAT JUSTA

●

Aplicarem, de forma progressiva en el temps un recàrrec de la quota líquida de l’impost de béns immobles
d’ús residencial als immobles desocupats, fins a arribar a un 50% amb possibilitat d’adquisició dels immobles
a càrrec de l’Ajuntament.

●

Suspendrem amb caràcter indefinit els cobraments de les liquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana en casos de transmissió de l’habitatge únic i habitual fets per raó de dació
en pagament de deute hipotecari o de subhasta per execució hipotecària.
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●

Reforma en profunditat de l’IBI, de manera que se’n pugui modular el seu impacte sobre les famílies, en
funció de les seves capacitats reals. Establir les mesures necessàries per mantenir actualitzades les
valoracions cadastrals per garantir la capacitat recaptatòria i evitar els problemes d’equitat entre
contribuents derivats de valoracions en exercicis diferents. Modificarem els requisits per a l’accés als ajuts
municipals al pagament de l’IBI per a famílies per motius de capacitat econòmica. Establiment de
bonificacions sobre l’Impost de Bens Immobles per a fomentar la seva rehabilitació energètica i ús d’energies
renovables.

UNA FISCALITAT SOCIALMENT JUSTA I EQUITATIVA
Els impostos, la fiscalitat local, són l’instrument que tenim per garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per
a tothom.
Les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions i els preus i taxes, posen la política fiscal del poble o ciutat
al servei de la protecció dels béns comuns (salut, habitatge, educació, cultura), el medi ambient, l’ocupació estable
i de qualitat, el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses.
●

Realitzar una auditoria del deute de l'ajuntament i la resta d’ens locals i supramunicipals rebutjant el deute
generat per actuacions injustes contra els ajuntaments des d’altres administracions i emprenent mesures
legals contra els responsables públics o privats de tot aquell deute que s’hagi generat per operacions amb el
sector privat que no respongui a l’interès públic.

●

Tarifació Social: Progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament d’un servei públic
municipal, mitjançant un sistema de tarifació social que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual
o familiar, així com a d’altres circumstàncies personal i/o familiars, com a criteri polític central en la política
municipal.

●

Proposem aprovar subvencions amb caràcter compensatori i establir un Reglament d’Ajuts econòmics que
garanteixi que tothom pot fer front a les seves obligacions tributaries vers l’ajuntament.

●

Cànon sobre la Concessió de serveis públics: Establiren el Plec de Condicions un cànon fixe sobre la pròpia
Concessió o un cànon variable sobre el guany, amb caràcter finalista (reinversió en el propi
servei/equipament, en el cost de l'aplicació de la Tarifació Social,..).

●

Exigir el retorn de l'IVA pagat pels ens locals en les seves inversions.

●

En el marc de l’aprovació de les Ordenances Fiscals de cada exercici, s’analitzarà i auditarà cada servei públic
objecte de taxes o preus públics, revisant els criteris de les exempcions i/o de les bonificacions, adequantlos a les noves necessitats i establint, quan s’escaigui, sistemes de Tarifació Social i sometent aquest mesures
a la informació del Consell Municipal de Garantia dels Drets Bàsics.

●

Redefinició de l’Impost de vehicules de tracció motora, gravant més els vehicles més contaminants, i establint
bonificacions en funció de la seva incidència en el medi ambient. S’evitarà la penalització dels titulars de
vehicles amb menor capacitat econòmica.

●

Establir subvencions municipals en l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i la Taxa per
Llicències Urbanístiques per aquelles comunitats de propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i acordin
posar-ne, així com les obres destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics
Bonificació en l’ICIO fins el 95% per a les obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric o
d’energia solar.
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●

Impost sobre Activitats Econòmiques : Exercir la possibilitat de bonificació de fins un 50% de la quota per les
empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables
o sistemes de cogeneració.

●

Taxes per subministrament d’aigua: No aplicarem en el rebut de l’aigua la taxa de tractament de residu i, en
tot cas mentre sigui conjunta, disposarà de la informació segregada. Redefinició de les taxes per
subministrament d’aigua establint tarifes marginalment creixents en relació al consum per càpita, per
garantir un nivell bàsic de consum i dissuadir l’excessiu. Així mateix establir una part de la quota fixa
relacionada amb el que s’estableixi com bàsic, amb l’objecte de desincentivar els habitatges buits.

●

Residus: Crear una Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i d’altres residus urbans. Així
mateix generalitzar les taxes per utilitzacions de la deixalleria. Treballar una Taxa que estableixi, pel que fa a
l’àmbit comercial i industrial, grups de subjectes passius en funció de les fraccions orgàniques que generen i
del cost de la seva recollida i tractament en els respectius municipis. Introducció de la Taxa de servies de
legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals.

●

Altres mesures fiscals: Taxa i/o Preu Públic per Publicitat Dinàmica: establir taxes als anunciants en l’espai
públic, tot regulant i acotant força els espais on es podrà realitzar aquesta activitat (cartellera a l’espai públic
i als equipaments municipals i en els elements mòbils con vehicles,...). Augmentar la taxa sobre els caixers
automàtics ubicats a la via pública. Taxes sobre serveis annexos en equipaments municipals que són
gestionats de forma directe (màquines expenedores,...). Establir Taxes per la ubicació de casetes de serveis
puntuals o fixes si l’ajuntament en licita la ubicació en el municipi de manera regulada i amb el menor impacte
possible (casetes de venda de productes alimentaris de temporada, de venda de focs artificials, de xurreries
i altres productes alimentaris en zones d’oci). En aquest cas més que mai la Taxa ha de servir per garantir la
cobertura de possibles costos ambientals o molèsties a les persones).

●

Aposta ferma per la participació ciutadana. Que els Consells de Districte puguin elaborar Pressupostos
Participatius d'acord amb les entitats del barri i es puguin votar per part de la ciutadania les prioritats en
inversions.

●

Durem a terme una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables. En el cas de les
inversions ens proporcionaria una eina molt útil com és el Pla d’inversions plurianual, tot tenint en compte
que bona part d’aquests inversions estan finançades totalment o parcialment per altres administracions, que
alhora haurien de planificar aquesta plurianualitat.

●

Pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i avaluarem els pressupost municipal de
manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública municipal ha de vetllar per ser equitativa i per
atendre els interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees.

2. HABITATGE

13

DRET A L’HABITATGE. LLAR PER A TOTHOM
Per poder garantir una vida digna a tots i totes cal garantir, entre d’altres, un habitatge. Hem treballat intensament
durant aquest mandat, col·laborant molt estretament amb les entitats i moviments socials de L’Hospitalet en torn
a l’habitatge i la pobresa energètica, per implementar una política d’habitatge que atengui la situació actual
d’emergència i que actuï sobre les causes concretes que impedeixen accedir a una llar al poble o ciutat. Per
generalitzar aquest dret cal canviar la percepció que es té de l’habitatge com un bé d’inversió i assumir que és un bé
de primera necessitat. Per això:
●

Creació d'un cens actualitzat d'habitatges buits a la ciutat.

●

Replantejar el pla municipal d'habitatge. Prioritzar la figura del lloguer al parc d'habitatges públics municipals.
Prioritzar la conversió d'habitatge privat buit en habitatge de protecció oficial de lloguer per sobre de la
construcció de nou habitatge. La conversió d'habitatges privats en habitatges públics de lloguer en punts
estratègics de la ciutat permet deixar de consumir terrenys i recursos, estalviar despeses de construcció i
urbanització i millora la capacitat d'intervenció i renovació del teixit urbà preexistent. Reducció de la densitat
d'edificació en el conjunt dels projectes urbanístics. Reducció de les previsions demogràfiques plantejades.

●

Reserves en el sòl urbà consolidat per habitatge protegit en tots els processos de reforma i regeneració
urbana i substitució d’edificis i no només en els nous desenvolupaments. En aquest sentit, fixarem la norma
d’un percentatge destinat a habitatge assequible que serà el mínim del 30% en grans rehabilitacions i el 50%
en sectors de nova creació.

●

Dotarem L’Hospitalet de recursos per lluitar contra l’exclusió residencial i social.

●

Impulsarem una oficina municipal de mediació, per aturar desnonaments, i prestar atenció, acompanyament
i ajut a les persones que no poden fer front al pagament dels seus habitatges.

●

Treballarem per aconseguir l’accés de les persones sense llar als programes d’habitatge públic.

●

Reivindicarem la coresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya en el disseny del model d’atenció a les
persones sense llar i en el seu finançament.

●

Pobresa Energètica. Per aconseguir un L'Hospitalet sense set, fred ni foscor, plantegem:

●

Garantir que tota persona tindrà dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de vida digna: climatització
adequades per a la salut i disposar dels mínims d’aigua potable i el seu sanejament, mitjançant bonificació
del seu cost per les llars amb una renda inferior al 1,5 de l’IRSC. La bonificació serà avançada per l’Ajuntament
i anirà a càrrec dels guanys de les companyies distribuïdores de llum, aigua i gas.

●

No es podrà realitzar cap tall de subministrament sense que quedi prou acreditat que la llar afectada té uns
ingressos superiors al 1,5 de l’IRSC.

●

Crear un fons específic dotat en el Pressupost Municipal per atendre els casos més urgents de pobresa
energètica.

●

Actualitzarem el Pla Municipal d’Habitatge existent, que contempli i reguli degudament les mesures de
foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges.

●

Crearem el Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat d’incentivar i col·locar al mercat
aquests habitatges.

●

Impulsar la cessió d’immobles pertanyents a grans tenidors, que es trobin en situació d’utilització anòmala
per desocupació.

14

●

Aplicació de mesures sancionadores si, previ advertiment, no es procedeix a l’ocupació de l’immoble, aplicant
les quanties obtingudes a la creació d’un parc municipal d’habitatge, amb la finalitat de satisfer les necessitats
d’habitatge social existents a la població, així com a ajuts per famílies en situació d’emergència habitacional.

3. ECONOMIA I OCUPACIÓ
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CONSOLIDAR UNA ECONOMIA VERDA I SOCIAL. L’ACTIVITAT CREA CIUTAT I OCUPACIÓ.
El món local ha de liderar la transició cap a un model productiu i energètic demostrant que és compatible amb la
creació d’ocupació de qualitat per assolir unes ciutats més inclusives i sostenibles. No podem oblidar la importància
de la indústria i d’una producció sostenible com a motor de creixement econòmic i d’ocupació. Cal promoure projectes
integrals de millora i rehabilitació de barris, habitatges i edificis.
Davant del fracàs d’un model de relacions laborals basat en la desregulació, la precarietat i els baixos costos i malgrat
les limitacions derivades del marc competencial i les dificultats de finançament apostem per crear treball digne,
estable, segur, de qualitat i amb drets i els municipis hi poden jugar un paper clau.

CREACIÓ I FOMENT D’OCUPACIÓ DE QUALITAT
●

Fomentarem l’ocupació, amb uns pressupostos i administració municipal que prioritzin crear ocupació de
qualitat, ajustant la despesa per afavorir la promoció econòmica.

●

Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball, formació i poder
garantir el manteniment dels serveis.

●

Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació

●

Desenvoluparem accions per tal de fer aflorar l'economia submergida.

●

No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de col·locació amb ànim de lucre
en les contractacions municipals.

●

Assumirem compromisos públics de reducció de la temporalitat en l’Ajuntament, empreses i organismes
autònoms municipals en la mesura que la legislació ho permeti i, si és possible, fixant objectius concrets i
terminis d’assoliment.

●

Garantirem el compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, tant al sector
privat com a les administracions públiques.
o

Considerarem com a requisit imprescindible per accedir a ajuts públics, així com per accedir a
l’adjudicació de contractes públics, tenir aprovat prèviament el Pla de Prevenció de Riscos Laborals
d’Empresa i no superar la taxa de sinistralitat mitjana del sector productiu corresponent.

o

Desenvoluparem polítiques educatives en matèria de PRL, associades a la formació i capacitació
professional.

o

Garantirem la perspectiva de gènere en totes les accions que es plantegin en matèria de PRL.

o

Aplicarem al 100% la legislació de salut pública en els apartats concrets de salut laboral i
desenvolupament dels apartats sobre tractament preventiu de malalties professionals a
l’Administració Local.

●

Recuperarem la capacitat adquisitiva dels salaris per reactivar l’economia local.

●

Introduirem un salari mínim local que consideri el nivell de vida a la localitat com a eina de millora de la
capacitat adquisitiva i de consum de les persones que treballen a la localitat, ajuda a reduir la pobresa i
l’exclusió, així com la desigualtat (i també els costos d’alguns ajuts socials).

●

Garantirem uns ingressos mínims per a tothom, vetllant perquè tota persona amb el dret a la Renda Garantida
de Ciutadania o qualsevol altra prestació econòmica tingui accés a la mateixa.
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●

●

Introduirem un sistema de compra pública que potenciï les conductes socialment responsables en l’ocupació.
La capacitat de compra ha de ser utilitzada no tan sols per satisfer les necessitats finalistes de les polítiques
públiques, sinó també per assolir objectius generals entroncats directament en el bé comú.
o

Afavorirem les compres públiques a les empreses socialment responsables (amb límits salarials
mínims i màxims, amb condicions laborals dignes, etc..).

o

Garantirem que de manera sistemàtica s’introdueixen clàusules socials i ambientals en totes les
licitacions públiques per garantir, entre altres, la contractació dels col·lectius més desfavorits.

Impulsarem escenaris de repartiment del treball: treballar menys per a treballar tothom. Promourem
l’experimentació de fórmules de reducció de jornada laboral i de llocs de treball compartits amb avaluació
dels resultats.

MILLORAR L’EFICÀCIA I LA COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ.
●

Impulsarem el funcionament dels Serveis Locals d’Ocupació com una agència de col·locació, per tal de fer
front a les agències privades i garantir el caràcter públic dels serveis d’ocupació.

●

Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments d’orientació, intermediació i
recerca de feina.

●

Recuperarem les polítiques actives d’ocupació (PAO), coordinant l’actuació del SOC amb l’Ajuntament.

●

Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps, implicant les empreses, les administracions i la
societat civil.

●

Promoure la integració de les persones en situació d’atur, especialment de llarga durada, en projectes amb
les empreses de la zona.

PRIMER, LES PERSONES. ACCIÓ ESPECÍFICA PER A COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS.
●

Impulsarem la utilització de les clàusules socials i ambientals com a política d’ocupació en les licitacions
públiques per promoure l'ocupació de determinats col·lectius en risc d’exclusió. Obligació de què es
contractin persones registrades com a aturades a les Oficines de Treball (OT).

●

Facilitarem la transició dels centres especials de treball cap a centres normalitzats i vetllarem pel
desenvolupament del “clausulat social” en el que afecti el col·lectiu.

●

Promourem un Pacte local per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats, amb atenció especial a dones
(especialment dones monomarentals) i joves en situació d’atur i de risc d’exclusió, posant l’accent en
l’acompanyament a la gent en la seva formació i inserció al mercat de treball, més enllà d’una ocupació
puntual.

●

Garantirem que cada persona aturada tingui un seguiment personalitzat dels serveis d’ocupació, la qual cosa
comportarà un reforç de la plantilla dels serveis locals d’ocupació.

●

Pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i contra l’atur femení. Es tindrà en compte la perspectiva
de gènere en qualsevol acció per l’equitat i la justícia social a la ciutat. Desenvoluparem polítiques que facin
possible treballar en igualtat sense discriminació per raó de gènere:
o

Lluitarem per acabar amb la discriminació laboral de les dones
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●

o

Augmentarem la dotació pressupostària dels plans d’ocupació destinats a dones.

o

Incorporarem indicadors de gènere als sistemes de seguiment i avaluació de formació i
ocupació.

Afavorirem les condicions de treball dels i les joves:
o

Impulsant la seva formació i inserció, per afavorir la contractació juvenil amb estabilitat.

o

Dignificant les condicions laborals de les persones joves als sectors ocupacionals on tenen
major presència.

o

Combatent l’atur de les persones joves evitant així que es vegin obligades a marxar del país.

SUPORT I PROTECCIÓ PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES
●

Crearem línies específiques d’assessorament I suport tècnic per a persones autònomes, tant per a noves
activitats com per a la seva consolidació i continuïtat.

●

Treballarem des de l’Ajuntament per a que s’impulsin, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), línies
especials de finançament per a persones autònomes i microcrèdits. Estudiarem fórmules de crèdit municipal
que ajudin a finançar iniciatives empresarials que generin ocupació estable.

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL COM A GARANTIA DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS A L’OCUPACIÓ.
●

Desenvoluparem programes de suport a les transicions formatives (de l’ESO a la postobligatòria, o al món
laboral)

●

Aprofundirem en els Plans Locals de Formació Permanent.

●

Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere. Promocionarem els programes de formació i treball.
Potenciarem la formació professional dual entre tots els centres de cicles formatius i les empreses de la zona.

LA INDÚSTRIA COM A MOTOR DE L’ECONOMIA LOCAL.
●

Treballarem per desenvolupar i dur a terme una política industrial i productiva pròpia amb dimensió local,
centrada en les capacitats de la població, les oportunitats en el context econòmic local i global, i les
característiques del territori. Apostarem per una política comercial que protegeixi i difongui la indústria local.

●

Apostarem per una indústria local innovadora, sostenible i renovada, basada en la qualitat de l’ocupació,
orientada cap a la producció de béns i serveis amb més valor afegit, més valor social i menys petjada
ecològica.

●

Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats productives, amb alta rendibilitat
social, generadores d’ocupació i noves professions. Crear espais de coworking, incubadores i acceleradores
d’empreses, que necessiten espais de compartició d’infraestructures específiques, facilitant la conversió
d’edificis i locals infrautilitzats, compartint recursos i estalvis en el consum (energia, comunicacions, etc. )

●

Promourem empreses de l’economia social i col·laborat iva, com les cooperatives i les societats laborals, les
empreses d’inserció, i altres fórmules d’economia social, arrelades al territori i que poden contribuir al seu
desenvolupament..

●

Impulsarem Plans de millora dels polígons de L’Hospitalet, amb una visió integradora en l’entorn urbà,
millorant els accessos, la mobilitat interna, la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als

18

treballadors i treballadores, per a dinamitzar el teixit empresarial, i que siguin atractius per ubicar empreses
de valor afegit amb creació d’ocupació de qualitat.
●

Garantirem la millora d’un transport públic de qualitat, garantint la connectivitat entre l’oferta i la demanda
d’ocupació i facilitar la tria del transport públic en detriment del vehicle privat pel que fa a l’accés als polígons
industrials.

●

Impulsarem polítiques de rehabilitació habitacional, energètica i del centre històric de la ciutat. Crearem llocs
de treball associats a aquestes polítiques, atès el caràcter intensiu en mà d’obra de l’activitat rehabilitadora,
d’alta qualificació, i que requereix especial esforç per formar i donar ocupació als col·lectius amb risc
d’exclusió.

EL COMERÇ FA VIDA, FA CIUTAT I CREA OCUPACIÓ.
●

Mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets dels treballadors i les
treballadores del sector i el dels consumidors i les consumidores, protegint el comerç de proximitat han de
ser objectius dels propers anys. Per tot això:

●

Rebutjarem la instal·lació de grans superfícies comercials fora de la trama urbana o que, trobant-se dins
d'aquesta, no representin una integració real amb el teixit comercial i l'espai públic existent.

●

Impulsarem un Pla de protecció del comerç urbà davant la normativa actual dels arrendaments urbans; que
entre d’altres propostes tingui una dotació de foment i ajut al comerç de proximitat.

●

Establirem mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial dels locals buits situats en eixos
comercials.

●

Farem dels mercats municipals impulsors del producte de Km0 i ecològic i promotors dels bons hàbits
alimentaris. Potenciarem els mercats estables estacionals, les fires artesanals i de productes ecològics i de
proximitat, així com els mercats d’intercanvis.

●

Estimularem una major presència de productes de proximitat, locals, ecològics i de comerç just en l'oferta
comercial, tant en els establiments permanents com en els temporals (mercats ambulants, fires, etc.)

●

Establirem reduccions en les taxes dels mercats setmanals i en els comerços on la venda sigui exclusivament
de producte de proximitat (20%) o ecològic (40%)

●

Crearem el distintiu local de comerç de producte de proximitat.

●

Reconeixerem amb distintius els establiments comercials amb una llarga trajectòria com a defensa de la
diversitat i la personalitat comercial dels nostres centres urbans, així com aquells que portin a terme mesures
de responsabilitat social empresarial en l'exercici de la seva activitat, sigui tant a nivell intern (política de
recursos humans, per exemple) com de cara al seu entorn (col·laboració amb el teixit associatiu local).

●

Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions locals, amb aquells comerços que estiguin
disposats a contribuir a la millora de la qualitat de l'espai públic i a la dinamització de la vida social i cultural
del municipi o barri en el que es troben.

●

Vetllarem pels drets dels consumidors i consumidores, i promoure mesures informatives i de conscienciació
dels drets dels treballadors i treballadores del comerç, especialment en el petit comerç i els establiments de
proximitat del barri.

●

Promourem acords entre els establiments comercials per racionalitzar els usos del temps i mantenir una
oferta diversificada al servei de tothom, en especial en els municipis catalogats com a turístics.
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●

Assegurarem el compliment de les normatives existents, entre d'altres, en matèria d'horaris comercials,
fórmules i modalitats de venda, seguretat i drets dels consumidors i les consumidores i recollida i tractament
de residus.

4. SERVEIS PUBLICS
Les polítiques d’austeritat i retallades que s’han dut a terme els últims anys, han repercutit en el benestar dels veïns
i les veïnes, fent-se evident encara avui les conseqüències en aquells aspectes més bàsics de la quotidianitat
ciutadana, com ho son: la salut, l’educació, la neteja, la seguretat o els serveis bàsics. A la vegada, moltes persones
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s’han organitzat en plataformes i moviments per reivindicar i recordar, que el bon funcionament d’aquest serveis és
el que fa de l’Hospitalet una ciutat més amable, on les persones vulguin viure.
Per aquest motiu, es el nostre deure procurar pel benestar de la ciutadania, treballant des d’una vessant
comunitària, on veïns i institucions puguin involucrar-se, i treballar plegats per fer de l’Hospitalet una ciutat que
cuida la seva gent.
4.1 SALUT
●

Compromís i defensa del sistema públic de salut, amb equitat en l'accés i de qualitat. Ens oposem a les
retallades, al tancament i reducció d'horaris dels CAPs i de l'Hospital de Bellvitge en especial, a les privatitzacions
de serveis, de les immorals llistes d'espera i de les condicions laborals i salarials indignes. Reivindiquem que
l’Hospital General de l’Hospitalet passi a la gestió de l’ICS i sigui Hospital de referència de la ciutat, perquè els
nostres veïns i veïnes de la zona nord no hagin de desplaçar - se a altra ciutat per ser atesos. Els nostre
ajuntament estarà al costat i serà punta de llança en les reclamacions demandes d'usuaris i plataformes davant
de les administracions autonòmiques, estatals i europees.

●

Reivindiquem atenció pediàtriques física les 24 hores a l’Hospitalet, perquè els nostres nens i nenes siguin atesos
no tinguin que desplaçar - se a altra ciutat.

●

La salut, una política transversal present en totes les regidories, amb avaluació d'impacte en salut en totes les
accions de l'administració i amb comissions de seguiment i revisió d'aquestes. Actuarem per prevenir la
desigualtat en la salut i garantir l’accés als serveis de salut en condicions d’equitat, sense exclusions.

●

Impulsarem la governança comunitària de la salut. Vetllarem per la participació de les persones i grups en la
millora de la salut, mitjançant els Consells Municipals de Salut i la recuperació dels Governs Territorials de Salut.
Així com promovent la participació directa en els òrgans de govern dels centres proveïdors.

●

Impulsarem la Carta de serveis a la ciutadania com a garantia del dret a al salut. La ciutadania tindrà garantida
per l’administració local l’assessorament, l’acompanyament i el compromís d’atenció quan percebi que aquest
dret bàsic no se li garanteix.

●

Avaluació i informació del impacte de salut en totes les actuacions i mesures de l’administració i en els indicadors
del municipi. El servei de salut municipal informarà i avaluarà tots els serveis municipals i coordinarà la comissió
interna de l’administració en salut ; així com establirà les mesures que consideri per corregir els impactes de
salut de tota l’activitat de la ciutat.

●

Garantirem els programes i les actuacions específiques per a una vida saludable aplicant actuacions de
conscienciació del consum responsable dels fàrmacs, promovent alternatives a la sobremedicació i
l'automedicació informant, facilitant i promocionant les pràctiques saludables En els vectors de contaminació,
de mobilitat, d’aigües i de control de plagues (rosegadors, insectes, aus). També garantirem els programes
específics pera les persones i les seves famílies en l’àmbit de la salut mental, nutrició i patologies derivades

●

Salut i drets sexuals i reproductius. Promourem programes d’educació en la salut sexual i reproductiva des d’una
perspectiva de coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure, responsable, plaent i lliure de violències.
Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i reproductius i l’accés a mètodes anticonceptius.
Defensarem el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i l’avortament lliure i gratuït i promourem l’accés a
l’assessorament professional davant situacions d’embarassos no desitjats. Per altra banda oferirem suport i
assessorament a la reproducció assistida a aquelles persones amb dificultats per concebre

●

Participació ciutadana, professional i municipal en les polítiques públiques de salut. Consells Municipals de Salut
on hi participin proveïdors locals, l'ajuntament, els professionals, les entitats i la ciutadania. I impulsar
programes comunitaris propis dels centres d'atenció sanitària que esdevinguin un espai participatiu dels
ciutadans en la salut comunitària.
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●

Sistema sanitari públic inclusiu. Garantirem l’empadronament de totes les persones i el seu accés al servei de
salut sense exclusions.

●

Pel que fa a la diversitat sexual, implicarem el municipi en les campanyes promogudes pel Ministeri, la
Generalitat i/o la Diputació de prevenció de la transmissió del VIH. Promourem espais públics i activitats
relacionades amb la diversitat sexual i la prevenció de malalties de transmissió sexual. Donarem suport
institucional i participarem en els actes de l’1 de Desembre (Dina Internacional de la Lluita contra la Sida).

4.2 EDUCACIÓ
●

El model d’escola que defensem és el model d’escola pública catalana i que aposta fermament per la
immersió lingüística, ja que aquest model garanteix la cohesió social i la integració dels ciutadans i ciutadanes
a la ciutat i al país.

●

Defensem l’escola pública i gratuïta, l’escola de tots i totes ha d’arribar a tothom amb independència de
condicions o circumstàncies personals. L’escola ha de compensar les desigualtats individuals i col·lectives, de
caràcter biològic, sociocultural, sexual, econòmic....de forma que no ajudi a perpetuar les discriminacions i
desigualtats que existeixen a la nostra ciutat. I per tant lluitarem per acabar amb la segregació escolar actual.

●

Promovem una escola laica, una educació laica és pròpia de les democràcies on hi ha llibertat de culte, i que
permet un procés d’ensenyament i aprenentatge en llibertat. L’educació ha de promoure, els valors
universals de solidaritat, convivència, tolerància i respecte per les creences i cultures diferents a la pròpia.

●

Fomentarem els principis democràtics, de participació i de pluralitat de la comunitat educativa, tant dins
dels centres docents com en els diferents consells o xarxes educatives de la ciutat.

●

Ens comprometem amb una escola coeducativa, la coeducació comporta la promoció d’una educació
que potencia la igualtat real d’oportunitats, l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere o
d’orientació sexual, i el respecte per a la diversitat de l’alumnat.

●

Promourem la inclusió i la cohesió social, dos principis generals en els quals s’ha de sustentar el sistema
educatiu. L’educació inclusiva és un pilar fonamental per fomentar l’equitat i atendre la diversitat de totes
les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa. Les polítiques educatives
municipals han d’avençar en aquest sentit i perseguir la justícia social.

●

Formalitzarem polítiques educatives que garanteixin la inclusió educativa de l’alumnat que presenta
diversitat funcional en els centres escolars ordinaris. Posem en valor que la inclusió és un dret individual i,
alhora, una riquesa per tot l’alumnat

●

Promourem la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola. Les activitats de lleure, culturals,
artístiques i esportives tenen un fort valor educatiu i formen part de la participació en la vida social dels nens
i nenes, adolescents i joves, cal garantir l’accés i promoure-les activament.

●

Optarem per una escola solidària que ajudi millorar la situació de vulnerabilitat o de pobresa de les persones.
Una escola que promogui una actitud d’indignació davant de la injustícia i que formi a ciutadans i ciutadanes
actius que ajudin en la construcció d’una vida digna per a tothom.

●

Reconeixerem el valor educatiu de l’Educació en el Lleure, valor que destaca tant pel desenvolupament
d’activitats, com la convivència, les relacions socials, la cooperació i el treball en equip. També en el seu paper
família-escola i la seva contribució en el camp de la conciliació, l’acompanyament a la comunitat educativa i
la seva tasca en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

●

Treballarem per finalitzar els projectes pendents en els equipaments dels pla d’urgència, Escola Milagros
Consarnau , Escola Joaquim Ruyra , Escola Busquets i Punset, Frederic Mistral, INS Rubió i Ors, Escola Bernat
Metge.
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●

Vetllarem per la construcció dels edificis definitius de les escoles en mòduls provisionals Ernest Lluch i Paco
Candel i planificarem les obres d’ampliació i reforma pertinents en tots aquells centres on s’estan
incrementant grups i línies.

●

Ampliarem el Centre Normalització lingüística i l'EMM-CA per donar resposta a l’increment de sol·licitud de
serveis.

●

Mentre no es despleguen les mesures del decret d’educació inclusiva, optarem per l’ampliació de les UEC’s
existents, i complementarem el servei amb la creació d'un Centre d'Educació Especial que proporcioni
recursos suficients als centres ordinaris des de bressol fins a l’E.S.O.

●

Oferirem nous cursos i espais familiars per potenciar l’estimulació artística i motriu en el cicle de 0 a 3 anys,
donat que està demostrat que l’estimulació en aquesta etapa es bàsica per al desenvolupament de l’infant.

●

Impulsarem una Aula de Natura per desenvolupar programes de coneixement i protecció de l’entorn natural
del Riu Llobregat, de preservació de la riquesa agrícola, de sostenibilitat, de consum responsable, reciclatge,
energies renovables, etc. Així com projectar la masia Can Trabal com a espai museístic i de preservació del
patrimoni Agrícola.

4.3 NETEJA
●

Creiem fermament en la municipalització dels serveis bàsics de ciutadania, com s’ha fet evident en altres
ciutats del canvi, la gestió municipal dels serveis, no només ha implicat un estalvi econòmic per als ciutadans,
sinó que a més, garanteix una millor qualitat en el servei i promou per als treballadors i les treballadores unes
condicions laborals més dignes.

●

Ampliarem la cartera de contenidors per tal d’evitar l’acumulació de deixalles, que son font d’insalubritat i
fomenten les plagues, potencien les males olors, i provoquen que els veïns i les veïnes evitin el pas per les
zones afectades. En aquells llocs on sigui possible, apostarem pels contenidors subterranis, recuperant espai
a la via pública.

●

Se’ns fa imprescindible la implicació de la ciutadania per tal de disminuir per una banda la producció de
residus, i per l’altre el manteniment de la neteja de la ciutat. Creiem en el poder de l’educació com a eina
transformadora i per aquest motiu, potenciarem la sensibilització i el civisme, pensant en metodologies
efectives que puguin arribar a totes les persones, per tal de potenciar que tots i totes participem de fer una
ciutat més neta, minimitzant la producció de residus i millorant l’impacte ambiental no solament a
l’Hospitalet, sinó també al planeta.

4.4 SEGURETAT
●

Elaborar un Pla Local de Seguretat amb un procés de participació ciutadana, que haurà de potenciar el model
de policia de proximitat i el servei de mediació.

●

Consolidar el programa de mediació comunitària.

●

Incrementar els educadors d’espai obert com a agents de mediació a l’espai públic.

●

Establir un pacte local de convivència i ciutadania que integri tots els col·lectius de la ciutat amb independència
de la seva procedència.

●

Fomentar la participació de les entitats socials, educatives, cultures, esportives i d’oci en la dinamització i gestió
dels espais públics dels barris, i en especial en els patis oberts de les escoles.

●

Establir un Codi Ètic Policial dins la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet que garanteixi l'absolut respecte als drets
humans i ciutadans. Portar a terme cursos de formació adreçats als policies municipals en temes de mediació i
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resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat. Establir serveis de mediació i resolució pacífica de
conflictes al municipi.

4.5 SERVEIS BÀSICS
●

Impulsar un Pla d’Emergència contra l’atur amb recursos municipals i supramunicipals. Pla de xoc contra l’atur
juvenil. Polítiques actives d’inserció i itineraris de suport integral a persones i col·lectius amb dificultats altes
d’inclusió laboral. Creació d’un sistema d’orientació laboral permanent, de suport a les persones en un marc de
canvis constants en el mercat de treball. Programes mixtos de formació i ocupació d’acord amb el teixit
empresarial.

●

Garantia d’ingressos mínims per prevenir situacions de pobresa. Exigim el reconeixement del dret a accedir a
una renda garantida de ciutadania (art. 24.3 EAC). Cal la superació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per una
veritable Renda Garantida de Ciutadania, on els serveis municipals tinguin una capacitat d’implicació i de gestió
molt rellevant.

●

Garantir l’autonomia alimentària. Garantirem el dret a l’alimentació bàsica de totes les persones, una dret que
cal incloure dins la cartera de serveis socials i que cal desenvolupar des de serveis i prestacions municipals
públiques i de qualitat.

●

Garantia de subministraments bàsics. Promourem Plans contra la pobresa energètica que estableixi mínims de
consum energètic garantits per les persones i famílies alhora que fomentem i potenciem la rehabilitació
d’habitatges. La rehabilitació és la via més adequada des del punt de vista econòmic i de sostenibilitat (reducció
de despesa energètica i emissions).

●

Cap infant en la pobresa. Crearem plans i programes municipals per donar resposta urgent a totes les situacions
de pobresa infantil. En aquest marc, caldrà enfortir els serveis municipals d’infància i les prestacions socials a
les famílies amb infants, així com recuperar i ampliar les prestacions autonòmiques.

●

Lluitarem contra la feminització de la pobresa amb programes i prestacions socials que vetllin per l’accés als
drets i subministraments bàsics i atenguin, les situacions de risc social des d’una perspectiva de prevenció i
emancipació.

●

Dotarem de recursos econòmics un programa específic de prestacions socials adreçat a les famílies
monomarentals amb fills i filles a càrrec en situació d’atur o precarietat laboral. Dotarem de recursos les
prestacions socials per abordar les situacions de pobresa de les dones grans i Impulsarem programes
d’acompanyament i voluntariat.

●

Gestió pública de l’aigua. Promourem la remunicipalització dels serveis públics d’abastament d’aigua, de
clavegueram i de depuració (part del cicle de l’aigua que és de competència municipal). En els casos de
concessions a llarg termini on no sigui possible la reversió, recuperar i incrementar el control públic, la decisió i
el seguiment de la gestió

●

Garantirem la disponibilitat d’aigua bàsica per a una vida digna, assegurant el consum mínim de 100
litres/persona/dia, amb mesures com ara tarifació social, ajuts, ajornament de pagaments i bonificacions.

●

Treballarem perquè cap persona es trobi en la dificultat o en la incapacitat de mantenir el seu habitatge en unes
condicions adequades de temperatura, així com de disposar d’altres serveis energètics essencials a un preu just,
pel que fa als subministraments bàsics d’electricitat, gas natural i gas butà.

●

Fomentar l’ús d’energies renovables, l’estalvi energètic, la compra agrupada dels subministraments a
cooperatives i iniciatives que fomentin les energies renovables.

●

Fomentar que des del manteniment, des de les noves inversions i des de les reinversions en instal·lacions
públiques es facin totes encaminades a l’estalvi energètic, el consum d’energies renovables i al foment
d’equipaments públics sostenibles.
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5. IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Creiem en el potencial dels veïns i veïnes de l’Hospitalet, i en la seva diversitat, que ens enriqueix com a ciutat. Per
aquest motiu, volem posar a les persones en el centre i treballar per a que tots i totes, independentment de si som
homes o dones, joves o gent gran, del lloc d’origen, de la condició sexual, o de la cultura; De si som persones amb
diversitat funcional o som persones cuidadores... Que cap d’aquests motius, sigui una excusa per a aïllar a les
persones de la comunitat i de l’accés a viure en condicions mínimes i dignes als barris.
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Es a dir, entenem la igualtat d’oportunitats com el resultat de realitzar polítiques que dignifiquin la vida de les
persones i fomentin la integració de tots i totes en les xarxes socials des d’una basant comunitària.
5.1 SERVEIS SOCIALS
●

●

●

●

IMPULSAREM UN NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
o

Ens calen polítiques que potenciïn l’acció comunitària com a motor de canvi, enfortint també les
xarxes de suport social i comunitari, creant els espais adients perquè tothom pugui desenvolupar
el seu projecte de vida.

o

Volem avançar cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació
comunitària.

o

Volem fer més efectiva l’atenció als serveis socials, reforçant el pressupost i els professionals, per
tal que siguin els suficients per atendre les necessitats sorgides a cada barri.

o

Potenciarem la participació activa de les persones usuàries dels serveis socials en la definició i
seguiment del seu propi pla de treball, promovent la seva autonomia i vinculació amb les xarxes
formals i informals de l’entorn.

GARANTIREM UNS INGRESSOS MÍNIMS PER A TOTHOM
o

Vetllarem perquè tota persona amb el dret a la Renda Garantida de Ciutadania o qualsevol altra
prestació econòmica tingui accés a la mateixa, procurant un acompanyament per a la sol·licitud i
seguiment de les peticions.

o

Continuarem atenent les situacions d’urgència social amb ajudes que prioritzin els col·lectius més
vulnerables.

GARANTIREM ELS DRETS A L’ALIMENTACIÓ I ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
o

Reforçarem tots els programes i iniciatives comunitàries de recuperació d’excedents alimentaris
que tinguin com a objectiu un accés universal als mateixos.

o

Acompanyarem i defensarem a la ciutadania davant els abusos del mercat elèctric, exigint a les
companyies subministradores la seva responsabilitat en les situacions de pobresa energètica.

o

Impulsarem oficines municipals d’assessorament energètic i lluita contra la pobresa energètica i
l’ús racional de l’energia, com a servei de prevenció, informació i comprensió sobre les factures
de llum, aigua i gas, i la promoció de la utilització racional i ecològica de l’energia.

o

Assessorarem la ciutadania per acollir-se al bo social a fi d’evitar l’increment del deute de famílies
en situació de vulnerabilitat.

o

Reivindicarem un canvi normatiu per a un accés a la protecció prevista a la llei que no necessiti
l’expedició de certificats per part dels serveis socials municipals.

DRET A L’HABITATGE
o

Augmentarem el número de places de l’alberg municipal Els Alps, adequant les instal·lacions a
diferents perfils.

o

Volem garantir que es pugui donar una resposta habitacional adequada a cada perfil poblacional,
garantint la protecció i la salut d’aquells col·lectius més vulnerables, com els infants, les dones que
pateixen violència masclista o la gent gran.
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o

●

Posarem a sobre de la taula mesures per a frenar i revertir la bombolla del lloguer, per tal
d’assegurar el dret a tota persona de tenir una llar i fer-ho de manera estable.

DRET A LA CURA I A L’AUTONOMIA PERSONAL
o

Reforçarem els programes d’ajuda a domicili, l’assistència personal i les tecnologies de la cura.

o

Exigirem una gestió ràpida i eficaç dels processos vinculats a la Llei de Dependència.

o

Fomentarem el treball en xarxa amb els serveis de salut per a una atenció integrada.

o

Volem augmentar el número de places públiques a residencies per a gent gran a la ciutat, i exigirem
també a la Generalitat de Catalunya, la implicació i la creació de noves places residencials.

o

Impulsarem estratègies de visibilització de la importància d’assolir la coresponsabilitat vers les
cures i la sostenibilitat de la vida per part dels agents socials i econòmics.

o

Desenvoluparem recursos i serveis de suport a les persones cuidadores no professionals.

5.2 CIUTAT DIVERSA, PERSONES AMB DIVERSITAT
●

Facilitarem la mobilitat per la ciutat, eliminant barreres arquitectòniques i fomentant una millor accessibilitat a
la via pública.

●

Promourem activitats inclusives per a augmentar la participació social.

●

Promourem campanyes de sensibilització per a la inclusió i en contra de l’estigmatització.

●

Assegurarem que qualsevol obra, equipament o servei compleixi els requisits de la llei d’integració social (LISMI).

●

Impulsarem l’accessibilitat a la comunicació en els continguts produïts per l’Ajuntament (webs, documents...).

5.3 UNA CIUTAT AMB MIRADA FEMINISTA
La justícia de gènere i ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques públiques.
●

Integrarem la regidoria de feminismes i LGBTI+ a l’alcaldia la qual garantirà la transversalitat a totes les
regidories de l’Ajuntament i organismes i empreses dependents.

●

Impulsarem una participació ciutadana paritària en totes les esferes de presa de decisions públiques. Cal garantir
una representació i participació paritària de les dones a totes les esferes formals i informals de la comunitat.

●

Elaborarem un pla estratègic d’actuació integral local per la justícia de gènere a la ciutat, actualitzat i amb
propostes transformadores. Establint les mesures i prioritats que es promouran a partir d’una metodologia
participativa, integrant a col·lectius feministes i ciutadania, on es realitzi una diagnosi, es situïn les línies
estratègiques i mesures, les implementi i coordini i es realitzi una avaluació continuada.

5.4 LGBTI+
●

Desplegarem, a nivell local, la llei contra la LGTBIfòbia. Promourem l'associacionisme dels gais, les lesbianes i
els/les transsexuals i bisexuals en els àmbits de participació municipal.

●

Fomentarem el debat i la visibilització de les persones LGTBI en els diversos àmbits de participació ciutadana
(joves, gent gran, salut...).

●

Protegirem el dret a la lliure expressió de l’afectivitat en els espais públics. Realitzarem programes de promoció
de l’autoestima i l’autoreconeixement dels adolescents homosexuals, transsexuals i bisexuals.
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●

Promourem, en els mitjans d’informació local i en els suports publicitaris municipals, en el marc del pluralisme
dels mitjans de comunicació, la informació sobre les activitats dels col·lectius de gais, lesbianes, transsexuals i
bisexuals. Farem visible amb actes i amb la participació dels col·lectius afectats de gais, lesbianes, transsexuals
i bisexuals i, des del compromís amb la igualtat de drets, el dia de l’orgull/alliberament gai, lesbià,
transsexual i bisexual i el dia internacional contra la homofòbia.

●

Incrementarem la formació i l’assessorament en prevenció de l’homofòbia i transfòbia al personal al servei de
l’ajuntament i especialment els qui treballen . Des dels Centres de Promoció Econòmica i/o Servei d'Ocupació
Local es promouran accions específiques d'inserció laboral pel col·lectiu transsexual.

●

Acompanyarem i donarem suport jurídic en casos d’agressions i discriminacions homo / transfòbiques.
Personarem jurídicament l’ajuntament en els processos legals contra atacs a persones per raó de la seva
orientació sexual o identitat de gènere.

●

Escoles lliures de LGTBIfòbia. Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de les situacions
d’assetjament en els centres educatius, en el qual s’incloguin de forma explícita les situacions de discriminació
i assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere. Realitzarem formació dels mediadors escolars
en conflictes d’homofòbia i transfòbia. Els centres escolars dels nostres municipis tindran totes les eines
necessàries per actuar en casos d’assetjament escolar i educar en la diversitat.

●

Previndrem l’homofòbia i la transfòbia a les activitats juvenils municipals i associatives d’esplai. Combatrem
qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere en els centres esportius.

●

No establirem projectes de cooperació amb ajuntaments i països que penalitzin l’homosexualitat o la
transsexualitat. Garantirem que un percentatge dels projectes de cooperació estiguin dedicats a polítiques
LGTBI.

5. 5 INFANCIA, JUVENTUT, GENT GRAN
INFANCIA
●

Impulsarem Plans municipals de drets i oportunitats per a la infància, que siguin integrals, d’actuació intensiva
i sostinguda, i que no estigmatitzin als nens i nenes en risc.

●

Atendrem totes les necessitats del cicle 0-3: Impulsarem equipaments i programes de suport municipal.

●

Garantirem la protecció i el benestar dels infants en casos de violència masclista i qualsevol tipus d’agressions.

●

Dotarem ajuts econòmics per garantir la participació de tots els nens i nenes que ho vulguin en les activitats
culturals i de temps de lleure a la ciutat.

●

Exigirem a l’Estat i a la Generalitat que actuïn exercint les competències que tenen encomanades i la
corresponsabilització en l’abordatge de la situació.

●

Difondrem els drets dels infants i incorporarem la seva mirada en l’elaboració de pressupostos municipals i per
donar-hi el màxim reconeixement polític possible en els organigrames municipals.

●

Dotar de recursos a les escoles perquè puguin fer acollida una hora abans de l'entrada i una hora després de la
sortida, per tal de fomentar la conciliació laboral i familiar.

JOVENTUT
●

Continuar desenvolupant programes integrals d’atenció als adolescents i els joves en risc social que incloguin
polítiques d'intervenció social i educatives focalitzades en aquells entorns territorials on es concentrin
desigualtats i situacions de conflicte social.
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●

Posarem a l’abast dels i les joves programes d’inserció social i laboral adaptats a les necessitats específiques del
col·lectiu amb més dificultats d'inserció, que contemplin: l’impuls i l’activació dels joves inactius, l’orientació i
l’elaboració d’itineraris de formació i inserció personalitzats i la intermediació amb les empreses.

●

Nou impuls de la Regidoria de Joventut amb més competències i un pressupost digne per assolir els objectius
plantejats. Augment pressupostari per aquest regidoria perquè pugui realitzar polítiques de joventut sense
veure’s minvada la seva partida. Serà indispensable que les altres regidories (habitatge, educació, etc.)
incorporin el jovent com a destinatari de les seves polítiques.

●

Manteniment del Consell de Joventut de l’Hospitalet. Establir espais d’interlocució i participació amb els i les
joves vinculants en les decisions i accions portades a terme per la regidoria. Implicant als col·lectius joves en la
participació ciutadana en temes transversals: la via pública, els equipaments, el medi ambient, cultura, educació
i treball, d’una forma més plural i democràtica.

●

Afavorir espais específics per a joves on poder desenvolupar les seves activitats de manera autònoma i creant
d’aquesta manera espais de referència en el municipi. On a més els i les joves puguin desenvolupar la seva
activitat (bucs d’assaig, aules tallers, ciberespais, etc.)

●

Facilitar la mobilitat en transport públic fins als espais d’estudi propers, fins als llocs d’oci nocturn.

●

Difondre i fomentar la cultura de proximitat, impulsant els centres culturals com a punt de trobada, facilitant el
diàleg cultural amb racons reservats a màquines expenedores d'aigua, cafè i/o servei de cafeteria als centres
que disposin d'adequat.

●

Ajudes i facilitats a les sales que programin música en viu.

●

Pla d’interculturalitat com a element d’igualtat i cohesió ciutadana

●

Realitzar polítiques de normalització de pràctiques culturals juvenils acostant-les a d’altres sectors de la societat
(grafits, Dj’s, etc.). Fomentant, a més, la conciliació entre els veïns i les veïnes i les diferents pràctiques culturals.
No criminalitzar als joves que fan pràctiques inadequades sinó educar-los en les pràctiques ben enfocades. Les
parets lliures no haurien de ser punts difuminats al llarg del territori sinó en varietat i de forma estratègica.
També afavorir els contractes entre grafiters i establiments.

●

Recuperar les Escoles Tallers, l’educació no formal (lleure), i potenciar els vetlladors a les aules i els educadors
de carrer, per a fer front al fracàs escolar.

●

Potenciar els pactes per l’ocupació amb el teixit empresarial per dotar de llocs de treballs estables i de qualitat
per a la gent jove.

●

Fomentar i potenciar, mitjançant microcrèdits, l’empresa social per als i les joves emprenedors/es o els que
estan en atur.

●

Redefinir els projectes urbanístics ja aprovats però paralitzats per la crisi, per a fer habitatges per a joves.
Impulsar els projectes d’arquitectes joves i de la ciutat. Pisos de joves per a joves.

GENT GRAN
●

Vellesa digne. Donar suport a les mobilitzacions i reivindicacions socials a favor d'una jubilació digne i en contra
de les retallades a les pensions. Fer plans municipals per atendre i acompanyar a les persones grans i soles.

●

Envelliment actiu. Impulsarem i donarem suport als casals d'avis i ateneus, ajudant a realitzar tota mena
d'activitats per tal que les persones jubilades tinguin una vida activa, cultural i saludable.

●

Fomentarem l’associacionisme de la tercera edat, potenciant la seva participació activa i les xarxes de suport
comunitari.
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●

Lluitarem contra la solitud no desitjada de les persones grans, oferint un conjunt de serveis i promovent la
participació social i comunitària.
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6. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA I PARTICIPACIÓ
Conscients de que el millor procediment per evitar l’aparició de la corrupció és la transparència, L’Hospitalet En
Comú Podem ens compromet a implementar les eines més avançades per dur a terme un sistema de transparència
que faciliti la consulta de totes les despeses, per petites que siguin, d’aquest ajuntament; així com facilitar de manera
senzilla i comprensible el seguiment de les entrades de diners, perquè qualsevol contribuent pugui saber en tot
moment en què es gasten els diners.
Per la qual cosa des del primer dia de mandat farem el possible per:
●

Realitzar una auditoria del deute de l'ajuntament i la resta d’ens locals i supramunicipals.

●

Rebutjar el deute generat per actuacions injustes contra els ajuntaments des d’altres administracions hagin
estat imposades o amb connivència política entre els governants.

●

Emprendre mesures legals contra els responsables públics o privats de tot aquell deute que s’hagi generat per
operacions amb el sector privat, que no respongui a l’interès públic.

●

Aconseguir que totes les contractacions de llarga durada no sobrepassin una legislatura, per tal de deixar les
mans lliures a un possible nou govern i per facilitar-li capacitat negociadora.

●

Evitar la contractació a empreses i particulars condemnats per malversació o corrupció, així com si tenen
interessos a paradisos fiscals

●

Crear l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures. Els regidors i regidores que es
troben a l’oposició gaudiran d’una regulació específica perquè puguin exercir les seves funcions de fiscalització
i control en els contractes i adjudicacions.

●

Anar més enllà dels requisits que dicta la llei de transparència 19-2014 de Catalunya, que ja en el punt 2 de
l’article 6 explica: «Les obligacions de transparència establertes per aquesta llei són mínimes i generals, i
s’entenen sens perjudici de les que pugui establir d’una manera més detallada i específica la legislació aplicable»

●

Publicar la relació dels càrrecs públics amb les empreses. El registre de grups de pressió serà obligatori, públic i
les seves dades disponibles per mitjà del règim de transparència previst en la llei. El registre mostrarà per qui
treballen aquests lobbies, per quina qüestió en concret, amb qui s’han reunit, quina documentació han lliurat,
entre d’altres.

●

Una societat democràtica ha de decidir en què i com s’han d’invertir els seus diners.

Actualment l’ajuntament de l’Hospitalet disposa el 0,5% del seu pressupost en mans de la participació ciutadana, a
més amb un sistema de participació decimonònic i opac.
Ens comprometem a ampliar paulatinament aquesta xifra fins un mínim del 5% al final de la legislatura, facilitant a
la ciutadania un sistema de participació ciutadana engrescador i transparent.
PER PODER DECIDIR AMB LLIBERTAT, LA CIUTADANIA HA DE ESTAR INFORMADA I COMUNICADA SENSE CAP
LIMITACIÓ.
La informació i la comunicació estan a l’ordre del dia. A la nostra societat, plural i diversa, hi viu molta gent amb la
família i els amics a altres països. Aquestes persones necessiten estar comunicades, no només entre elles sinó també
per saber el que passa a altres països. A més les noves tecnologies ens interconnecten culturalment facilitant el
coneixement global.
L’Hospitalet En Comú Podem som conscients de tot això i ens comprometem a impulsar l’Apoderament Digital a la
nostra ciutat, per la qual cosa ens proposem implementar:
●

La consolidació d’una infraestructura col·laborat iva i oberta de tecnologies lliures

●

Implantar el programari lliure a l’ajuntament i facilitar el seu coneixement a la ciutadania
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●

Cooperar amb altres administracions i amb les comunitats de programari lliure

●

Crear una potent xarxa d’Open Data, només amb la limitació de la Llei Orgànica 3/2018, per la defensa de la
privacitat de les dades de caràcter personal.

LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA HA DE SER L’EINA D’EMPODERAMENT DE LA NOSTRA CIUTADANIA.
En una democràcia moderna i àgil, oberta als desitjos reals des seus habitants, la Democràcia Representativa ha de
donar pas a la Participativa. Els Pressupostos Participatius només són una petita i primera part d’aquest sistema de
participació. La ciutadania no ha de tindre prou en votar cada quatre anys a qui decidirà per ella.
L’Hospitalet En Comú Podem es compromet a anar implantant, de manera gradual però sense aturar-se, la
Democràcia Participativa a la nostra ciutat, perquè la nostra ciutadania pugui decidir qui ha d’administrar les seves
decisions i no qui ha de decidir per ella. Per la qual cosa en la primera legislatura ens proposem:
●

Impulsar la celebració de consultes populars vinculants, per a aquelles decisions d’especial rellevància per la
ciutat.

●

Facilitar i impulsar la creació d’espais de debat tota vegada que un grup de ciutadans detectin un problema al
seu carrer, la seva illa o al seu barri, perquè juntament amb els tècnics de l’ajuntament i els regidors
responsables el puguin resoldre.

●

Mostrar, mitjançant els Consells de Ciutat, sempre oberts a tota la ciutadania, el tancament de l’any i el nou
pressupost, perquè puguin ser debatuts i aprovats.

●

Proposar als diferents Consells de Ciutat que hagin aconseguit obrir-se a tots els veïns del seus barris, a
anomenar uns representants que podran intervenir als plens i presentar mocions, i seran escoltats a la Junta de
Govern.

●

Serà d’obligat compliment que els regidors responsables i un tècnic si és el cas, participin a les assemblees dels
Consells de Ciutat, en quant es tractin temes que afectin a les seves responsabilitats, per petició dels
representants del mateixos Consells.

●

Els Consells de Ciutat tindran com tasca decidir sobre els Plans d’Ordenació Urbanística, el Pla d’Actuació
Municipal, i els Plans de Serveis Socials.

●

Facilitar que els nostres joves i avis tinguin capacitat de decisió sobre totes les actuacions que els hi afectin, com
els Plans integrals de joventut i de gent gran, i organitzar les festes, actes i concerts específics per a ells.

LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA HA DE COMENÇAR A LES NOSTRES ESCOLES.
Som conscients que un jovent acostumat a deliberar i decidir sobre les actuacions que més els afecta, es la base i el
futur de la democràcia que aspirem. És molt difícil convèncer a un jovent preparat i educat en la democràcia
participativa, que el millor sistema de govern és deixar el seu futur en mans d’uns càrrecs electes que fàcilment
poden governar d’esquenes a la majoria o oblidar-se de les minories.
L’Hospitalet En Comú Podem es compromet a portar la democràcia participativa a les escoles, amb la col·laboració
dels mestres i responsables dels centres educatius.
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