
MUNICIPALS 2019
PROGRAMA ELECTORAL

A l'HospitALET,
 FEM-HO JUNTS!



Eix 1. L’Hospitalet ha de ser net, cívic, segur i verd.

Com millorarem la neteja?

Gestionarem el servei de neteja amb criteris d’eficiència i efectivitat. La manca de neteja de

la ciutat no és un problema de recursos, és un problema de gestió.

Avaluarem sistemàticament el servei de neteja, a través d’una auditoria externa, incloent

les mesures correctores i sancionadores que siguin necessàries.

Servei de neteja sempre actiu. Hi haurà una brigada de neteja de guàrdia per actuar quan

sigui necessari.

Aplicarem el programa “Fem dissabte” que consisteix a realitzar una intervenció de neteja

intensiva cada dissabte en un barri diferent.

Implementarem un nou sistema de recollida d’escombraries específic per a establiments i

comerços, per tal d’evitar la saturació dels contenidors.

Implementarem un servei especial de neteja de parcs infantils.

Millorarem la ubicació dels contenidors per a reduir al màxim els problemes que ocasiona.

Incrementarem i millorarem la neteja dels contenidors, així com de l’espai on estan situats,

per a evitar-ne les males olors i l'acumulació de brutícia.

Instal·larem lavabos públics en diferents espais de la ciutat.

Fomentarem l'aplicació de mòbil “L’H ben net” perquè sigui una eina útil i efectiva.

Instaurarem un dia per barri de recollida de mobles i trastos vells, com a complement del

servei de recollida ja existent.

Durem a terme tasques de neteja especials als pipicans de la ciutat. Un cop al mes, es farà

una desinfecció de l'espai. A hores d’ara, molts usuaris no en fan ús perquè no estan nets.

Controlarem, constantment, la presència de plagues (rosegadors, paneroles,...), i durem a

terme accions constants per a eradicar-les.

Com millorarem el civisme?

Tolerància zero amb l’incivisme. Garantirem el compliment de l’Ordenança de Civisme

mitjançant campanyes informatives, campanyes de control i amb mesures sancionadores

quan calgui.  

Més presència de la Guàrdia Urbana. Incrementarem la presència i el control de les patrulles

de Guàrdia Urbana i/o agents cívics en aquells punts on s’observen més actes d’incivisme.

Impulsarem una patrulla especial de la Guàrdia Urbana contra l’incivisme.
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Incrementarem la coordinació i la comunicació entre els agents cívics i la Guàrdia Urbana.

Dotarem a l'agent cívic de capacitat denunciadora.

Cap sanció per incivisme impagada. Impulsarem que el pagament preferent de les sancions

per incivisme es faci mitjançant el treball comunitari, i garantirem el compliment de totes les

sancions, ja siguin econòmiques o no.

Instal·larem cartells per a conscienciar a la ciutadania del que costa el mobiliari i el

manteniment urbà, i de les sancions econòmiques aplicables per fer-ne un mal ús o

malmetre’ls. 

Instal·larem lavabos públics per a evitar que la gent faci les seves necessitats als carrers.

Instal·larem més papereres. A hores d’ara, molts dels carrers que s’han reformat, se n'han

quedat sense.

Farem complir l’Ordenança sobre protecció, control i tinença d’animals, tant respecte les

actituds cíviques que han de tenir els propietaris (recollir la femta del gos o netejar l’orina amb

aigua) com pels drets de les mascotes que viuen a la nostra ciutat.

Hi haurà més espais d’esbarjo per a gossos. Cada districte en tindrà, com a mínim, un que

permeti que els animals de companyia de la nostra ciutat puguin córrer i fer exercici. 

Durem a terme una campanya de conscienciació i vigilància del civisme en els pipicans per

tal que la ciutadania se n'adoni de la necessitat de mantenir nets aquests espais.

Aplicarem un sistema de sancions als propietaris que no recullen la femta del seu gos, a

través d’un sistema que permet analitzar la caca, extreure l’ADN del gos i identificar-ne el seu

propietari.

Habilitarem nous espais per a la realització de graffitis i, alhora, intensificarem el control per

a sancionar tothom que faci pintades incíviques fora dels llocs autoritzats.

Ampliarem i reforçarem el programa de “dinamització de comunitats”, eina bàsica de

cohesió social entre els veïns i les veïnes fent tasques tant de prevenció i resolució de conflictes

utilitzant la mediació com a eina preferent.

Modificarem l’Ordenança de sorolls i vibracions perquè els caps de setmana i els festius no

es puguin fer obres durant la nit ni abans de les 9 h, i vetllarem perquè els treballs a la via

pública permesos entre les 22 h i les 8 h, tals com recollida d’escombraries i serveis de neteja,

es duguin a terme respectant al màxim el descans del veïnat i minimitzant els sorolls. A més a

més, incorporarem la prohibició de fer obres els diumenges, sigui l’hora que sigui, a excepció

d’aquelles que es duguin a terme per motiu d’urgència.

Farem una campanya informativa i de conscienciació per als establiments que ofereixen

repartiment a domicili, de la necessitat que els seus vehicles generin les mínimes molèsties

(soroll, llocs on estacionar,...) i que els seus conductors compleixin amb la normativa (evitarem

el trànsit de bicicletes de repartiments per les voreres).

PROGRAMA ELECTORAL DE JUNTS PER L'HOSPITALET - MAIG 2019

2   



Vigilarem perquè no s'improvisin els anomenats "botellons" i, en cas que se'n facin,

vetllarem per dissoldre'ls i garantir el descans dels veïns.

 Incrementarem la vigilància a l’entorn dels establiments d’oci nocturn per a evitar el

destorb que els seus usuaris poden ocasionar al veïnat.
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Què farem per a tenir una ciutat més segura?

Millorarem la gestió i la direcció de la Guàrdia Urbana, per a aconseguir que el servei sigui

més eficient i eficaç.

Incrementarem el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana.

Crearem la policia de proximitat (Guàrdia Urbana de barri), que patrullarà i treballarà als barris

de la nostra ciutat per a augmentar la seguretat, i la percepció d’aquesta entre els veïns.

Potenciarem les patrulles de la Guàrdia Urbana amb bicicleta, per tal de poder ampliar el radi

d’actuació i poder ser efectius en infraccions comeses per persones que vagin en patinet

elèctric, bicicleta o similar.

Promourem campanyes permanents d’accions específiques amb els Mossos d’Esquadra fins a

eradicar el consum i la venda  d’estupefaents a la via pública.

Aplicarem la tolerància zero en el consum de begudes alcohòliques, a qualsevol  hora en la

via pública, els parcs, els jardins i els carrerons de la nostra ciutat.

Iniciarem un programa per tal que la Guàrdia Urbana pugui patrullar pels espais comuns de

les comunitats de veïns amb problemàtiques recurrents.

Millorarem l’enllumenat i vetllarem perquè funcioni correctament. Uns carrers més

il·luminats són uns carrers més segurs.

Intensificarem la vigilància de les zones conflictives de la ciutat per part de la Guàrdia

Urbana.

Incrementarem la vigilància dels espais no visibles: zones de pas entre barris o edificis de

serveis que queden en llocs amagats o subterranis (vora les vies del tren, carreteres...)

Aplicarem un urbanisme amb visió de gènere impulsant, amb les associacions de dones,

actuacions urbanístiques perquè els carrers de la nostra ciutat siguin segurs evitant racons i

zones fosques.

Crearem la figura del vigilant de parcs, especialment en aquells parcs que estan oberts durant

la nit i en els que es duen a terme activitats que destorben el descans del veïnat i/o que

incrementen la sensació d’inseguretat.

Regularem l’ús dels patinets elèctrics i similars per la ciutat, per a garantir la seguretat dels

vianants.
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Crearem el Servei Municipal d’Atenció a la Víctima (SAV) per a garantir els serveis de suport

i assistència a les víctimes de delictes i conductes violentes i antisocials.

Establirem, en un termini de tres mesos, un servei  telefònic i de correu electrònic per a rebre

reclamacions sobre les actuacions de la Guàrdia Urbana, que seran contestats per

l’Ajuntament en un termini no superior a 15 dies.

Crearem, durant la legislatura, un Centre Municipal de Gestió del Trànsit per a programar tots

els reguladors semafòrics de la ciutat, adaptant-ne el funcionament a la densitat del trànsit i,

fent-los coordinar per a afavorir la circulació.
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Com podem tenir un Hospitalet més verd?

Habilitarem pulmons verds a tots els barris. Convertirem places de ciment gris en espais amb

vegetació.

Aturarem, immediatament, el Pla Director de l’Arbrat, amb què l'equip de govern està

deixant sense arbres l’Hospitalet.

Replantarem els arbres que s’han eliminat, tot prioritzant les espècies no al·lèrgenes. La

decisió de quins arbres cal plantar als carrers no serà arbitrària. Un enginyer agrònom decidirà,

en base al clima i al terreny, quina espècie (no al·lèrgena) és més adient.

Realitzarem la poda de l’arbrat en el millor moment per a l’espècie, tot respectant l’època de

cries dels ocells.

Incrementarem el reciclatge a través de campanyes de sensibilització i fent que els diferents

tipus de contenidors estiguin al més junts possible.

Establirem la targeta Recicla! que suposarà un descompte del 10% en la taxa d’escombraries

a aquelles persones que utilitzin de forma regular la deixalleria.

Incrementarem els horaris de la deixalleria mòbil, per tal de fer-los compatibles amb els

horaris de la ciutadania.

Instal·larem mini contenidors de recollida selectiva (bateries, mòbils, cartutxos de tinta, cd,

taps,...) als carrers, per a facilitar-ne el reciclatge.

Millorarem la informació que apareix als contenidors de reciclatge perquè tothom entengui

quin residu va a cada contenidor.

Farem campanyes de foment del reciclatge entre els comerços i establiments de la ciutat.

Implantarem carrils bicis segurs i interconnectats. Farem possible anar en bici de forma

segura per la ciutat. 

Implantarem un sistema de bicisharing (bicicleta compartida) compatible amb Barcelona i

respectuós amb la normativa d’accessibilitat i el civisme.
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Facilitarem la tinença del vehicle elèctric. Aplicarem l’excepció en l’impost de matriculació

durant els primers dos anys i incrementarem el nombre d’electrolineres a tots els barris de la

ciutat. 

Incrementarem les bonificacions per a vehicles amb emissions de contaminants baixes.

Fomentarem l’ús del transport públic, tot millorant i racionalitzant la cobertura d’autobusos,

així com, instal·lant més marquesines i més panells amb la informació horària.

Impulsarem l’ús de vehicles compartits (cotxes i motos), prioritzant-ne els elèctrics, mitjançant

diverses fórmules com, per exemple, afavorint la implantació del carsharing.

Modificarem els recorreguts de les línies d’autobús, per a fer-los més eficients i senzills

d’utilitzar: que comuniquin millor la ciutat en menys temps. Convertirem el transport públic en la

millor opció per a moure’s per la ciutat.

Millorarem la comunicació entre l'Hospitalet i Barcelona mitjançant el transport públic, per a

evitar l’ús del vehicle privat.

Com impulsarem un urbanisme sostenible?

Eix 2. L’Hospitalet ha de tenir un urbanisme sostenible.

Impulsarem, d’acord amb la ciutadania, un projecte urbanístic de ciutat, potent i de futur. La

ciutat no pot continuar creixent sense planificació ni ordre.

Aturarem la construcció massiva d’habitatges. La ciutat està creixent molt sense la

planificació adequada.

Estudiarem les necessitats actuals dels barris, i en planificarem els serveis públics i els

equipaments que necessiten: escoles, CAPs, residències per a gent gran, centres de dia i

serveis sociosanitaris...

Reduirem les diferències entre els barris. Posarem fi a l’Hospitalet de dues velocitats, tot

impulsant projectes innovadors a tots els barris.

Durem a terme plans d’acció al barri. Analitzarem detingudament les necessitats i els

problemes de cada barri, i aplicarem mesures immediates per a millorar la qualitat de vida dels

seus veïns i veïnes.

Impulsarem accions per a eliminar, al màxim possible, les barreres arquitectòniques que

separen els barris de la ciutat.

Instal·larem seients en els carrers de prioritat invertida en què sigui possible, però amb el

garantiment que puguin ser utilitzats, com a mínim, per dues persones, tot procurant-los un

entorn agradable on poder descansar una estona.
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Més ombra als parcs. Instal·larem tendals i/o arbrat als parcs per a protegir els seus usuaris

(especialment als infants i a la gent gran) dels efectes nocius del sol.

L'Hospitalet ha de ser un referent d’Smart City: aplicarem les noves tecnologies per a millorar

l’entorn i la qualitat de vida de la ciutadania.

Exigirem a les companyies elèctriques que duguin a terme accions de millorament en la

xarxa de servei, per a garantir un servei òptim (sense talls de llum) als seus usuaris.

Establirem la figura de l’inspector d’obres públiques, que serà l’encarregat de supervisar i

certificar que els treballs finals de les empreses contractades per l'Ajuntament per a fer una

obra pública, compleixin els criteris de qualitat acordats. Tanmateix, fins que l’obra no tingui el

certificat de qualitat, no es procedirà al pagament final.

Impulsarem la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la ciutat, començant pels edificis

públics, per a aprofitar l'energia solar i tenir un municipi més sostenible.

Millorarem l'accés a l'habitatge:

- No volem pisos rusc a l’Hospitalet.

- Habitatges de protecció oficial assequibles. Establirem nous criteris per a la construcció

de pisos de protecció oficial, amb l’objectiu de garantir que el preu de venda sigui just i

assequible.

- Estudiarem noves fórmules per a la construcció d’habitatges de protecció oficial que

permetin, sempre complint amb criteris de qualitat, abaratir els costos de construcció.

- Impulsarem noves construccions d’habitatges de protecció oficial, tant per a usar-los en

règim de lloguer com de compra.

- Facilitarem i flexibilitzarem les ordenances perquè els locals comercials buits es puguin

reconvertir en habitatge (sempre que compleixin les condicions d’habitabilitat, i que estiguin

situats en zones o carrers econòmicament deprimits). 

- Impulsarem un parc de pisos tutelats públics destinats a persones amb diversitat

funcional. 

- Ampliarem el parc públic d’habitatge, tot establint convenis de col·laboració amb la

Generalitat.

- Promourem l’arrendament de pisos buits a través de la borsa d’habitatge municipal,

detectant en un primer moment els pisos buits que hi ha a la ciutat, promovent mesures que

garanteixin la conservació i el pagament de l’habitatge i penalitzant als propietaris

(especialment entitats financeres i grans tenidors) dels immobles que fa més de dos anys que

no estan ocupats.
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Impulsarem l'Oficina d’Atenció a les Comunitats de Veïns/es. Un espai dedicat a assessorar

i orientar a les comunitats amb alguns problemes, tals com l'ocupació il·legal, l’impagament de

les quotes de la comunitat per part dels pisos que són propietat dels banc,...

Incrementarem la inspecció i el control dels pisos pastera o sobre ocupats.

Crearem més places d’aparcament:

- Establirem l’obligació de què les noves construccions d’habitatges hagin de construir un

10% més de places d’aparcament que nombre total d’habitatges.

- Rebaixarem la tarifa de la zona blava i implementarem el pagament telemàtic.

- Reconvertirem solars, locals o naus industrials sense ús en noves zones d’aparcament.

- Facilitarem l'aparcament al veïnat amb zones verdes d’aparcament.

- Revisarem la vigència de les places de gual (eliminant les que no estiguin al corrent de

pagament).

Impulsarem un projecte de connexió del barri de la Torrassa amb Santa Eulàlia, a través del

parc de la Torrassa, tot superant la barrera física de les vies del tren.

Remodelarem la rambla de Just Oliveras, d’acord amb les conclusions resultants d’un procés

de participació ciutadana.

Farem obres de millora i de preservació del carrer del Xipreret i del seu entorn.

Millorarem l’espai de la plaça del Mercat de Collblanc: es farà una redistribució dels bancs i

s'hi instal·larà un tendal que faci ombra.

Transformarem la Travessera Industrial en un passeig central perquè comuniqui els barris de

Bellvitge, el Gornal i Santa Eulàlia, tot superant l’obstacle actual que representen les vies del

tren.

Transformarem l’avinguda del Carrilet, des del Carrer Miquel Romeu fins a Cornellà, per tal

de millorar la comunicació entre barris.

Remodelarem l'entorn de l'avinguda de Ventura Gassol.

Reformarem l’avinguda de Josep Tarradellas perquè sigui una via cohesionada i més verda.

Farem les obres de millora de l’estació de tren de Bellvitge, i per a potenciar la connexió

entre els barris de Bellvitge i el Gornal es soterraran les vies del tren.

Instarem al trasllat de les cotxeres del metro de Santa Eulàlia i, mentre aquest no es dugui a

terme, s'insonoritzarà l’espai.

Impulsarem un procés participatiu perquè la ciutadania decideixi quin projecte s’ha d’impulsar

a Can Trabal (PDU Gran Via).

Promocionarem i protegirem el patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat. Edificis com

Can Rigalt, Can Trinxet o el Castell de Bellvís han de ser rehabilitats i retornats a la ciutadania,

donant-los-hi un ús consensuat amb els veïns i les veïnes.
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Retornarem els edificis històrics protegits a la ciutadania. No pot ser que aquests edificis

siguin despatxos. Reconvertirem aquests edificis en equipaments per als hospitalencs i les

hospitalenques.

Obrirem les portes del Palauet de Can Buxeres a la ciutadania.

Construirem un nou poliesportiu amb piscina a Santa Eulàlia, amb el consens i la

participació de la ciutadania. 

Tot això, pensant en tenir una ciutat accessible i adaptada a tothom

Adaptarem tots els carrers de la ciutat, eliminant-ne les barreres arquitectòniques, arranjant-ne

els desperfectes i instal·lant-ne els elements necessaris perquè les persones amb diversitat

funcional puguin passejar per una ciutat lliure d’obstacles.

Adaptarem els edificis municipals amb criteris d’accessibilitat física, sensorial i cognitiva,

per a garantir que tota la ciutadania pugui fer-ne ús. 

Farem una campanya de conscienciació i control de les motos aparcades a la vorera, així

com de qualsevol altre element (testos, rètols,...) que representin un obstacle per a la mobilitat.

Farem que tots els col·legis públics de la ciutat siguin completament accessibles per als

infants amb diversitat funcional, instal·lant-hi tots els elements necessaris.

Farem que l’estació de tren de Bellvitge sigui accessible.

Farem que tots els poliesportius i piscines municipals siguin accessibles.

Gestionarem la ciutat des d’una perspectiva de societat inclusiva, tot comptant amb

l’experiència i l'assessorament de les entitats que treballen per a l’accessibilitat en la nostra

ciutat.

Impulsarem un parc de pisos tutelats públics destinats a les persones amb diversitat

funcional. 

L’Hospitalet tindrà parcs accessibles i no excloents per a tots els infants. Cada barri

tindrà, com a mínim, un parc infantil amb elements d’oci inclusius que disposin de senyalització

d’ús preferent per part dels infants amb diversitat funcional. Els parcs disposaran, també, d’una

senyalètica basada en pictogrames.

Farem que tots els infants amb necessitats especials puguin gaudir de la sala

multisensorial de l'escola bressol municipal El Molí. 

Revisarem i repararem tots els semàfors de la ciutat per tal de garantir el funcionament  del

senyal acústic per als invidents.

Impulsarem nous ajuts i subvencions per a ajudar les comunitats de veïns a fer

accessibles els espais comuns i les entrades als habitatges.
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Quines mesures aplicarem per a reactivar l’economia?

Eix 3. L’Hospitalet ha de ser un motor econòmic, generador de llocs de feina i d’oportunitats.

Transformarem l’Hospitalet en un imant per a les empreses i les activitats econòmiques

amb valor afegit.

Impulsarem vivers d’empresa públics perquè els nous emprenedors de la ciutat puguin

emprar-los com a llançadora de llur negoci.

Reduirem la burocràcia i el temps de tràmit de les llicències i els permisos per a noves

activitats, reformes de negoci,...

Impulsarem la realització telemàtica de tràmits municipals.

Reduirem les taxes per a la creació de noves empreses i per als autònoms.

Impulsarem un nou catàleg d’ajuts i bonificacions als autònoms i els emprenedors de la

ciutat.

Durem a terme campanyes informatives per a potenciar el consum de proximitat.

Definirem, potenciarem i promocionarem els eixos comercials.

Farem complir els horaris comercials.

Ens assegurarem que tots els comerços disposin de les llicències d’activitats pertinents.

Millorarem la neteja viària, mitjançant actuacions intensives als barris de la ciutat, i als espais

que requereixen una especial atenció, per a potenciar el comerç.

Impulsarem la dinamització i la promoció conjunta entre els mercats i el comerç de

proximitat.

Facilitarem la formació en l'àmbit del comerç, a demanda de les associacions de

comerciants.

Implantarem la targeta de fidelització del comerç local a través de les associacions.

Incentivarem la presència del comerç local a les xarxes socials, i l’ús de les TIC per a

afavorir-ne el coneixement i la proximitat.

Bonificarem l’IBI als propietaris dels locals que vulguin participar en el programa “Lloguer

amable” que vol afavorir l’obertura de nous comerços.

Aplicarem el programa “Aixequem persianes”, per a fomentar la implantació d’activitats

econòmiques en locals buits i, així, reactivar l’economia del barri.

Potenciarem el consum de proximitat entre els turistes, tot oferint-los informació sobre els

serveis, els comerços i les activitats que ofereix l’Hospitalet.
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Implantarem una tarifa de publicitat reduïda per a facilitar que els petits comerciants i

emprenedors de la ciutat puguin fer publicitat dels llurs negocis en els mitjans de comunicació

de l’Hospitalet.

Millorarem la mobilitat dels, gairebé, 8.000 treballadors del polígon Pedrosa, tot millorant-ne

la connexió i els horaris del transport públic.

Incentivarem la contractació de persones del municipi mitjançant mesures com, per

exemple, deduccions en l’impost de societats a les empreses que ho facin.

Crearem un espai en la Televisió de l’Hospitalet per a promocionar i donar a conèixer els

comerços i les empreses de la ciutat.

Reconvertirem i donarem un nou ús als quioscos tancats de la nostra ciutat perquè es puguin

fer servir, per part de l’emprenedoria de la ciutat, com a “pop-up stores” (botigues temporals).

Facilitarem els convenis entre comerciants i aparcaments, públics i privats, per a oferir

millors condicions als clients a l'hora d'estacionar els vehicles mentre fa les compres.

Ampliarem els punts d’accés a internet públic i gratuït.

Establirem més zones de càrrega i descàrrega, amb uns horaris que vetllarem perquè es

compleixin.

Rebaixarem la tarifa de la zona blava i implementarem el pagament telemàtic.

Reconvertirem solars, locals o naus industrials sense ús, en noves zones d’aparcament.

Per a estendre la mà a tothom, cal escoltar la ciutadania

Eix 4. L’Hospitalet serà una ciutat que estendrà la seva mà a tothom.

Impulsarem processos de participació ciutadana reals i recurrents. Apoderarem a la

ciutadania perquè pugui decidir en tots els temes.

Crearem un reglament de consultes populars no referendàries a la ciutat de l'Hospitalet

Farem pressupostos participatius i transparents.

Modificarem el Reglament dels Consells de Districte per tal que siguin més plurals i amb una

participació ciutadana real.

Enfortirem la figura de la Síndica de Greuges, perquè tota la ciutadania li pugui fer arribar les

seves queixes i/o suggeriments.
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Enfortirem les polítiques públiques per a ajudar a les persones en situacions d’emergència

social, ocupacional i pobresa energètica.

Establirem un cribatge en la primera acollida a serveis socials bàsics d’atenció primària,

que pugui agilitzar l’atenció a les situacions d’emergència.

Ampliarem el parc públic d’habitatges, tot establint convenis de col·laboració amb la

Generalitat.

Racionalitzarem el sistema de derivacions al banc d’aliments i afavorirem les donacions

d’aliments, tot evitant-ne el malbaratament.

Establirem una quota especial per a desocupats als poliesportius municipals.

Impulsarem un Centre d'Emergències Socials, que oferirà atenció psicosocial permanent, per

a atendre qualsevol situació d'emergència social.

Mantindrem el sentit social de les polítiques d’habitatge. Instarem a l’AMB a modificar i

potenciar la qualificació de la seva cartera d’habitatges per tal que s’utlitzin com a habitatges de

lloguer social.

Establirem un protocol municipal en situacions d’emergència que sigui de caràcter

garantista i efectiu. La garantia real que cap persona menor d’edat pugui quedar-se sense una

llar on viure.

Garantir l’acompanyament continuat en casos de vulveració del dret a l’habitatge.

Promourem l’arrendament de pisos buits a través de la borsa d’habitatge municipal,

detectant en un primer moment els pisos buits que hi ha a la ciutat, promovent mesures que

garanteixin la conservació i el pagament de l’habitatge i penalitzant als propietaris (especialment

entitats financeres i grans tenidors) dels immobles que fa més de dos anys que no estan

ocupats.

Donarem ajudes a les empreses de l'Hospitalet per a la contractació de persones aturades

de més de 45 anys. 

Posarem en marxa polítiques actives d'ocupació en l'àmbit local, per a col·lectius de més de

45 anys.

Afavorirem la inserció laboral de les persones aturades de més de 45 anys, millorant

l'orientació laboral ampliant l'oferta formativa ocupacional en funció de la demanda de les

empreses. 

Tindrem en compte en els plans d'ocupació de l'Ajuntament el col·lectiu de més de 45

anys. 

Què farem per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a l’Hospitalet?

Cap persona ni família en risc d’exclusió:
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Puntuarem la contractació de persones aturades de col·lectius especialment afectats. 

Crearem una borsa d'ocupació local que tingui en compte les especials dificultats i necessitat

dels col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys.

Estenem la mà a les famílies

Farem més places públiques i/o concertades d’escola bressol.

Promocionarem els serveis d’atenció als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies, a

través dels espais familiars, la ludoteca en família i altres serveis de lleure adreçats a aquesta

edat.

Instaurarem una línia de bus que connecti la zona nord de l’Hospitalet amb el seu hospital

de referència, l'Hospital Moisès Broggi, i una altra que millori la connectivitat de la ciutat amb

l’Hospital Sant Joan de Déu.

Millorarem l'Hospital General de l'Hospitalet i treballarem perquè es construeixi un hospital

nou.

Facilitarem l’aparcament al veïnat amb zones verdes d’aparcament.

Crearem més aparcament: revisarem la vigència de les places de gual (eliminant les que no

estiguin al corrent de pagament), i adaptarem solars, locals o naus sense ús, en nous

aparcaments públics.

Ajudarem a les comunitats de veïns que ho necessitin a restaurar les façanes.

Posarem elements i circuits d’exercici a diferents places i parcs de la ciutat.

Reduirem la burocràcia administrativa, per a facilitar al màxim les gestions de la ciutadania.

Ampliarem els punts d’accés a internet públic i gratuït.

Aplicarem noves polítiques públiques encaminades a potenciar i afavorir que les empreses de

l’Hospitalet apostin per la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Millorarem la comunicació i els canals informatius de l’Ajuntament. Emfatitzant la presència

en les xarxes socials.

Facilitarem l’accés a les piscines municipals a l’estiu. Crearem una entrada específica per a

fer ús només de la piscina i farem un descompte del 50% si s’accedeix a partir de les 16h.

Establirem mesures per a ajudar a les famílies monoparentals, amb dos fills o més que

pateixin dificultats econòmiques.

Els reduirem l’IBI en un 3% i incrementarem les bonificacions establertes.

Establirem bonificacions per a la reforma d'habitatges o edificis.

Aplicarem un 20% de descompte en la matrícula al curset de natació infantil si les famílies

matriculen més d'un fill.
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Ciutat “petfriendly”: Exigirem que els propietaris d’animals de companyia compleixin amb els

seus deures, però també garantirem llur dret de poder oferir un entorn agradable a la seva

mascota: amb més espais d’esbarjo per a gossos i més polítiques dirigides als propietaris

d’animals. Accions que són exemple de les mesures que cal portar a terme.

Impulsarem un Centre d'Emergències Socials, on s'ofereixi atenció psicosocial permanent per

a atendre qualsevol situació d'emergència social.

L’Hospitalet ha de tenir una ciutadania activa. Per això, potenciarem la pràctica de l'esport

per a tota la societat.

Aplicarem noves polítiques per a millorar la integració de la població nouvinguda. Sobretot

per als infants i els joves amb l’objectiu de millorar la convivència a la ciutat.

Reforçarem el Servei de Salut Pública, tot potenciant programes de salut comunitària en cada

districte. Fent èmfasi en incloure la perspectiva de gènere a la salut pública.

Impulsarem l’esport femení. Incrementarem la seva visibilitat i valoració dins la ciutat.

Impulsarem un projecte esportiu de ciutat que sigui d’interès nacional per promocionar la

imatge de la ciutat i, alhora, potenciar la pràctica de l’esport.

Donarem ajudes a les empreses de l'Hospitalet per a la contractació de persones aturades

de més de 45 anys. 

Posarem en marxa polítiques actives d'ocupació en l'àmbit local, per a col·lectius de més de

45 anys.

Afavorirem la inserció laboral de les persones aturades de més de 45 anys, millorant

l'orientació laboral ampliant l'oferta formativa ocupacional en funció de la demanda de les

empreses. 

Tindrem en compte en els plans d'ocupació de l'Ajuntament el col·lectiu de més de 45

anys.

Puntuarem la contractació de persones aturades de col·lectius especialment afectats. 

Crearem una borsa d'ocupació local que tingui en compte les especials dificultats i necessitat

dels col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys.
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Millorarem el trajecte de la Cursa Nocturna de l’Hospitalet, amb l'objectiu que el seu

recorregut sigui més motivador i amable, tant per als corredors com per als assistents.

Inclourem la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques que desenvolupi

l’Ajuntament.

Impulsarem la creació d’un Servei d’Atenció Integral LGTBI+ a la nostra ciutat.
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Donarem resposta a les necessitats de la gent gran:

Augmentarem les places de residències i centres de dia públics per a gent gran a més

d’impulsar la construcció d’habitatges tutelats per a gent gran.

Aplicarem el programa Radars per a vetllar per les persones grans que viuen soles o

acompanyades d’altres persones grans.

Instaurarem una línia de bus que connecti la zona nord de l’Hospitalet amb el seu hospital

de referència, l'Hospital Moisès Broggi, i una altra que millori la connectivitat de la ciutat amb

l’Hospital Sant Joan de Déu.

Millorarem la interconnexió entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut Català

d'Oncologia, l'Hospital Duran i Reynals.

Impulsarem nous ajuts i subvencions per ajudar a les comunitats de veïns a fer

accessibles les entrades i els espais comuns de llurs habitatges.

Reduirem l’IBI en un 3% i incrementarem les bonificacions establertes.

Establirem bonificacions per la reforma d'habitatges o edificis.

L’Hospitalet ha de tenir una ciutadania activa. Per això, potenciarem la pràctica de l'esport

per a tota la societat, adaptant-la a les necessitats i per al benefici de la gent gran.

Reforçarem el Servei de Salut Pública, potenciant programes de salut comunitària a cada

districte, incloent la perspectiva de gènere a la salut pública.

Els joves són el futur de l’Hospitalet

Potenciarem els plans d’ocupació per a joves.

Combatrem l’atur juvenil impulsant, amb l’ajuda dels serveis socials i els centres educatius, el

programa de Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya.

Incrementarem les zones d’oci per a adolescents en els parcs de la ciutat.

Facilitarem la cessió d’espais als centres d’inserció social i laboral, les entitats del tercer

sector social  i els destinats a joves.

Ampliarem l’horari d’obertura de totes les biblioteques de la ciutat en període d’exàmens

(fins i tot per les nits), i farem que aquest es respecti.

Farem més accessible, a les entitats juvenils, l’accés a centres cívics o aules polivalents de

l’Ajuntament.

Ampliarem els punts d’accés a internet públic i gratuït.

Millorarem la comunicació i els canals informatius de l’Ajuntament amb especial atenció a la

presència en les xarxes socials.

Crearem més aparcament: revisarem la vigència de les places de gual (eliminant les que no

estiguin al corrent de pagament) i adaptarem solars, locals o naus sense utilitzar en nous

aparcaments públics.
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Facilitarem l’accés a les piscines municipals a l’estiu. Crearem una entrada específica per

fer ús només de la piscina i farem un descompte del 50% si s’accedeix a partir de les 16h.

L’Hospitalet ha de tenir una ciutadania activa. Per això, potenciarem la pràctica de l'esport

per a tota la societat.

Aplicarem noves polítiques per millorar la integració de la població nouvinguda sobretot

entre els infants i joves amb l’objectiu de millorar la convivència a la ciutat.

Impulsarem l’esport femení. Incrementarem la seva visibilitat i valoració dins la ciutat.

Impulsarem un projecte esportiu de ciutat que sigui d’interès nacional per promocionar la

imatge de la ciutat i, a l’hora, potenciar la pràctica de l’esport.

Millorarem el trajecte de la cursa nocturna de l’Hospitalet per fer que el seu recorregut sigui

més motivador i amable tant pels corredors com pels assistents.

Impulsarem i reconeixerem els projectes de segona oportunitat educativa que estan

desenvolupant les entitats en alguns barris amb joves que han sortit dels circuit escolar.

Inclourem la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques que desenvolupi

l’Ajuntament.

Impulsarem la creació d’un Servei d’Atenció Integral LGTBI+ a la nostra ciutat.

 La cultura popular i les entitats, part vital de l’entramat social de l’Hospitalet:

Acabarem amb el clientelisme en el repartiment de les subvencions municipals.

Farem un inventari dels locals públics tancats o sense ús que té l’Ajuntament per oferir-los a

les entitats o associacions de la ciutat que ho sol·licitin.

Millorarem la coordinació entre les entitats i l’ajuntament impulsant la figura d’un únic

interlocutor.

Modificarem la política de subvencions amb l’objectiu de fer possible que les entitats puguin

dur a terme projectes transversals.

Incorporarem clàusules socials en els processos de contractació de l’Ajuntament.

Impulsarem un nou projecte de foment de la cultura tradicional catalana per fer-la arribar a

tota la ciutat.

Donarem suport al model d'escola catalana i defensarem a la comunitat educativa.

Refermarem el compromís de l’Ajuntament amb la llengua catalana tot dotant de més

recursos al Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Hospitalet a més d’assegurar que

tingui l’espai necessari per desenvolupar les seves activitat.

Aproparem la cultura a la ciutadania a través de descomptes i promocions en entrades i

activitats a l’aire lliure.

Millorarem els espais museístics de la ciutat i estudiarem la de creació d'un espai unificat i de

qualitat.
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Refermarem el compromís de l’Ajuntament amb la llengua catalana tot dotant de més

recursos al Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Hospitalet a més d’assegurar que

tingui l’espai necessari per desenvolupar les seves activitat.

Aproparem la cultura a la ciutadania a través de descomptes i promocions en entrades i

activitats a l’aire lliure.

Millorarem els espais museístics de la ciutat i estudiarem la de creació d'un espai unificat i

de qualitat.

Millorarem la difusió i coneixença dels actes que es fan a la ciutat.

Impulsarem un l’Hospitalet amb més carrers amb nom de dona.

Retirarem les plaques franquistes que encara queden a la ciutat.

Dedicarem un espai públic de la ciutat al referèndum de l'1 d'octubre.

Mostrarem la nostra solidaritat i donarem suport amb les veïnes encausades per casos de

repressió.

Impulsarem l’esport femení. Incrementarem la seva visibilitat i valoració dins la ciutat.

Dedicarem un monument o carrer de la ciutat a les Homilies d’Organyà, un dels documents

literaris més antics escrits en llengua catalana.
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