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 L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE L’HOSPITALET 
 

1 Organització municipal. Règim interior i personal 
 
Des d’Esquerra apostem per apropar l’administració municipal als ciutadans i als seus barris, de 
manera que la relació entre l’administració municipal i els ciutadans i ciutadanes sigui àgil i fluïda. 
També cal vetllar per tal que l’estructura municipal que exerceixi les seves funcions de manera 
eficaç, sense duplicar esforços i donant un ús racional i no malbaratador als recursos públics. 
Finalment, cal garantir les millors condicions de treball possibles per als treballadors municipals i 
que tinguin al seu abast tots els recursos necessaris per tal de poder exercir les seves funcions de 
manera òptima. 
 
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I DESCENTRALITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
Les propostes d’Esquerra a l’Hospitalet passen per acostar al màxim la gestió municipal 
quotidiana a la ciutadania. Això implica agilitar els mecanismes interns de l’Ajuntament i evitar els 
problemes que pot generar una estructura excessivament centralitzada i burocratitzada. 
L’Ajuntament de l’Hospitalet necessita dotar-se d’una estructura descentralitzada per arribar a 
tots els barris i assistir de manera àgil i eficaç a la ciutadania. 
 
Esquerra proposa crear una Oficina Única d’Atenció a la Ciutadania a la qual es puguin adreçar 
particulars, professionals i empreses per atendre les seves consultes sobre els temes vinculats a la 
gestió municipal, i que n’informi convenientment a les àrees municipals sectorials i territorials 
corresponents. 
 
Paral·lelament, des d’Esquerra proposem rendibilitzar al màxim les regidories de districte. 
Aquestes haurien de ser els punts de comunicació dels hospitalencs i hospitalenques amb 
l’Ajuntament, on es pogués aconseguir qualsevol tipus d’informació: cultural, fiscal, social, 
assessorament jurídic, informació laboral, així com informació adreçada a col·lectius amb especials 
dificultats o necessitats especials (joves, dones, gent gran, persones amb discapacitats, 
immigrants, etc.) . I també on es puguin dur a terme gestions administratives, tot plegat sense 
eliminar les unitats especialitzades que actuïn al global de la ciutat, cal que les regidories de 
districte siguin el punt de contacte primari entre l’administració i els ciutadans, on puguin rebre 
una atenció primària dels temes que els interessen i que la mateixa administració, sempre que 
sigui possible, sigui l’encarregada de realitzar les gestions necessàries per atendre a la ciutadania. 
Per aconseguir-ho, caldria aprofitar les noves tecnologies de la ciutat per connectar totes les 
unitats administratives i els organismes autònoms municipals. 
 
Això implica, també, fer una redistribució i ampliació del personal i de les infrastructures de cada 
regidoria de districte. Les regidories de districte haurien de comptar amb el personal qualificat i els 
recursos suficients per poder satisfer qualsevol necessitat de la ciutadania. 
 
Cal incrementar la quantitat de tràmits que es puguin realitzar per Internet o aprofitant altres 
tecnologies, fomentant la signatura digital i la transmissió d’informació aprofitant les noves 
tecnologies. 
 
Per tal d’arribar a tota la ciutadania, cal que en les dependències municipals d’atenció al públic hi 
hagi, en tot moment, una persona capacitada per a comunicar-se en llengua de signes catalana. 
D’igual manera, cal procurar documentació en braille per als discapacitats visuals. 
 
Per tal de vetllar pel bon funcionament de l’administració municipal i la seva correcta atenció a la 
ciutadania, des d’Esquerra a l’Hospitalet proposem la creació del Defensor del Ciutadà. Aquest ha 
de ser un òrgan independent políticament al qual la ciutadania li pugui adreçar les queixes i 
consultes derivades de les seves relacions amb l’administració municipal. D’acord amb aquestes, 
el Defensor del Ciutadà obtindrà la informació necessària per donar una resposta adequada al 
ciutadà i farà les recomanacions que consideri necessàries per subsanar disfuncions i mals 
funcionaments de l’administració. La figura del Defensor del Ciutadà es troba totalment 
desenvolupada a l’apartat de Participació Ciutadana d’aquest programa. 
 
 
MODERNITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA MUNICIPAL 
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En l’àmbit de la prestació de serveis públics han proliferat els organismes autònoms i les societats 
mercantills de capital total o parcialment públic, com també els figures de gestió indirecta com els 
concessions, els arrendaments, els concerts o les empreses mixtes. Aquesta diversificació de els 
formes d’actuació municipal pot complementar, si s’utilitza adequadament, l’estructura 
descentralitzada de prestació dels serveis públics. 
 
La gestió dels aparcaments, de la comunicació, dels habitatges de promoció pública, de la recollida 
de residus o del teatre municipal poden dur-te a terme mitjançant empreses mixtes, amb capital 
repartit entre l’Ajuntament i l’empresa privada especialitzada i amb experiència i gestió provades  
o accionistes, amb uns estatuts socials clars i que en garanteixin la transparència i els mecanismes 
de control i que permetin que l’Ajuntament es reservi un vot ponderat o preferent. Aquests 
sistema és poc utilitzat encara i creiem que és aconsellable en el procés d’integració de la Unió 
Europea per criteris de concurrència, d’autonomia i de competitivitat enfront del sistema de les 
concessions. 
 
Tanmateix, s’ha d’estudiar, en cada cas, quin és el sistema més adequat, evitant que el capital 
privat resti al marge de l’Ajuntament, ja que això dificulta enormement el control democràtic del 
servei que es presta. Els sistemes triats en cada cas han de permetre la integració en els òrgans 
directius de representants de tots els grups municipals, d’entitats ciutadanes i del conjunt de la 
societat civil per tal de controlar la gestió. Cal reforçar els mecanismes d’informació i participació 
ciutadana. 
 
Des d’Esquerra pensem que és important prefixar uns indicadors d’eficàcia i eficiència d’aquests 
mètodes de gestió que permetin mesurar-les a mig i llarg termini i reorientar-ne l’ús. L’objectiu 
final, en tot cas, és la millor prestació del servei possible al menor cost per a la ciutadania. 
 
 
RÈGIM INTERIOR I PERSONAL 
 
Des d’Esquerra l’Hospitalet creiem que és necessari realitzar periòdicament una auditoria, interna i 
externa, d’organització interna que permeti realment una definició de llocs de treball i de tasques, 
que tingui en compte les possibilitats de cada persona que treballa a l’Ajuntament, sense 
discriminacions ni diferències, i que motivi a progressar i millorar en el bon funcionament dels 
circuits i en l’atenció i servei als ciutadans. Aquesta auditoria d’organització interna ha de detectar 
les millores a fer en els circuits i tràmits administratius, a fi que siguin més àgils, ràpids, directes i 
fàcils, i que s’eliminin els costos superflus o innecessaris. 
 
També cal complementar-ho amb la realització d’auditories periòdiques de qualitat de servei i 
atenció al ciutadà, que permeti millorar i fer més fàcils i més àgils tots els circuits administratius i 
els serveis d’atenció al ciutadà que existeixen en diferents departaments. 
 
Tots els serveis de l’Ajuntament tindran la seva Carta de Serveis, aquesta contindrà uns elements 
mínims: responsable del servei, funcions i objectius a curt i llarg termini, recursos humans i 
materials disponibles, indicadors de qualitat.  Els indicadors de qualitat s’avaluaran anualment, en 
les auditories externes i internes, i els resultats es faran públics a la ciutadania i al Ple municipal. 
 
L’Ajuntament de l’Hospitalet ha de vetllar per tal que els treballadors al seu càrrec tinguin tots els 
recursos disponibles per tal de poder realitzar la seva activitat de manera òptima. Per això, ha de 
donar facilitats, tant laborals com econòmiques, per tal que els treballadors puguin formar-se i 
reciclar-se professionalment en matèries que els facin millorar el seu rendiment. D’igual manera, 
ha de formular i aplicar de manera estricta plans de prevenció de riscos laborals pels seus 
treballadors. 
 
De manera preferent, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de fomentar la contractació fixe de personal 
i consolidar la plantilla estable necessària per dur a terme la gestió municipal amb eficàcia i 
eficiència. En cap cas, l’Ajuntament no ha de contractar directament ni indirectament de manera 
irregular ni per mitjà d’Empreses de Treball Temporal (ETT). Finalment, ha de vetllar perquè no hi 
hagi subcontractacions irregulars dels seus serveis. 
 
L’Ajuntament elaborarà i actualitzarà la Relació de Llocs de Treball, per tal de controlar el personal 
del que disposi i detectar les necessitats de personal amb suficient previsió per poder convocar els 
processos selectius corresponents i evitar l’increment de personal interí. 
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L’Ajuntament de l’Hospitalet vetllarà pel compliment de la normativa de funció pública catalana, 
establint, en l’Oferta Pública d’Ocupació, que s’haurà de fer pública durant el primer trimestre de 
cada any, un torn lliure i un torn de promoció interna.  Necessàriament es farà pública la previsió 
de processos selectius per tal que la ciutadania puguin accedir amb els requisits d’igualtat i 
publicitat necessaris a llocs de treball a l’Ajuntament.   
 
Per tal de facilitar i fomentar l’accés a llocs de treball vacants es faran processos selectius de tots 
els cossos i escales amb vacants i, aquells aspirants que no assoleixin les places convocades 
passaran a formar part d’una borsa de treball pròpia per aquell cos i escala, essent aquest, els 
únics amb possibilitat d’accedir a places d’interinatge que, per raons d’urgència, s’hagin de dotar.  
Els interinatges tindran, com a durada màxima, l’exercici pressupostari, ja que pel següent exercici 
aquestes formaran part de l’Oferta Pública d’Ocupació. 
 
S’elaboraran unes bases pels processos selectius, que es revisaran anualment, en aquestes bases, 
a més dels requisits legals i procedimentals, s’inclouran els temes que seran motiu de les diferents 
proves, diferenciant per escales i cossos. 
 
Es revisaran els requisits d’accés als cossos especials, per tal d’adequar-los a les titulacions 
vigents. 
 
Per tal d’evitar discriminacions en l’accés al treball públic per a persones amb especials dificultats, 
l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de reservar un determinat nombre de llocs de treball a ocupar per 
discapacitats psíquics, amb proves d’accés adaptades a la seva situació i tasques a desenvolupar 
adequades per a les seves capacitats. 
 
Així mateix l’Ajuntament fomentarà la formació del seu personal a l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, organisme encarregat de la formació del personal de les administracions 
públiques de Catalunya.  En aquest sentit l’Ajuntament elaborarà, conjuntament amb els 
representants dels treballadors municipals, un Pla de Formació, aquest Pla haurà de recollir les 
necessitats formatives del personal de l’Ajuntament i, només, quan aquesta formació no pugui ser 
coberta amb els cursos ofertats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya es duran a terme 
pel propi Ajuntament.  Aquest Pla de Formació serà aprovat, necessàriament, pel Ple. 
 
Finalment, l’Ajuntament de l’Hospitalet haurà de vetllar, en la mesura del possible, per tal que les 
condicions de treball de les persones que prestin obres i serveis públics a la ciutat siguin les 
adequades, sobretot pel que fa a la prevenció de riscos laborals i a evitar les discriminacions de 
qualsevol tipus. 
 
Els equipaments municipals han de ser un exemple a la resta de llocs de treball de la ciutat pel que 
fa a accessibilitat, compliment de la normativa de riscos laborals i drets i deures del seu personal, 
per això vetllarà, de manera especial, pel compliment d’aquests aspectes. 
 
ORGANITZACIÓ POLÍTICA MUNICIPAL 
 
Actualment l’Ajuntament de l’Hospitalet  disposa d’una organització política amb nou tinències  
d’alcaldia, a més dels regidors de districte.  Esquerra proposa un cartipàs municipal basada en 
l’eficiència i l’eficàcia en la gestió més enllà del nombre de persones que siguin tinents d’alcalde.  
Esquerra a l’Hospitalet proposa un organigrama coherent amb les propostes que fem des d’aquest 
document programàtic pel període 2011 – 2011.  Així doncs només caldrien tres tinències d’alcaldia, 
amb competències sobre els tres eixos que disposa la nostra proposta programàtica: 
 

• Tinència d’alcaldia d’organització municipal: amb competències sobre el règim 
interior i de personal, així com l’organització administrativa de l’Ajuntament; 
competències sobre l’àrea d’hisenda i, finalment les àrees d’informació i comunicació 
municipals. 

 
• Tinència d’alcaldia de la ciutadania: amb les competències d’aquells serveis i àrees 

que gestionen directament l’atenció a les persones, estem parlant de salut i 
salubritat pública, serveis socials, educació, cultura, política lingüística, esports i 
activitat física, participació ciutadana, dona, joventut, llibertats sexuals, gent gran, 
discapacitats físics, psíquics i sensorials, immigració, seguretat ciutadana i protecció 
civil i ocupació.   
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• Tinència d’alcaldia del territori: amb competències relacionades amb la ciutat i el seu 
desenvolupament, fem referència a urbanisme, habitatge i sòl, transport públic, 
societat de la informació i noves tecnologies, medi ambient i sostenibilitat, 
cooperació i solidaritat, comerç i projecció internacional de la ciutat. 

 
Cal tenir en compte que aquestes tinències d’alcaldia no  serien pròpiament de gestió sinó de 
coordinació entre matèries diferents, però que sovint estan molt relacionades. 
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2 Hisenda 
 
La descentralització administrativa de l’Estat espanyol no ha satisfet les expectatives locals de 
guanyar pes en el conjunt de la despesa pública: la configuració d’un model administratiu 
descentralitzat en tres nivells (Estat, govern autonòmic i govern local) fins ara ha tingut com a 
protagonista el nivell autonòmic. 

Els governs locals de l’Estat tenen un elevat grau de corresponsabilitat fiscal, cosa que implica 
que, aproximadament, el 50% dels seus ingressos tenen origen tributari. Els municipis catalans 
exerceixen un grau de corresponsabilitat més alt que la mitjana estatal, amb un 60% dels seus 
ingressos d’origen tributari i l’aportació fiscal per habitant al govern local més alta, superior en un 
43% a la mitjana estatal. Les causes d’aquest diferencial cal buscar-les en el major nivell de serveis 
proveït des dels ajuntament catalans i en la necessitat de cobrir determinats dèficits de la despesa 
estatal a Catalunya, principalment en l’àmbit de la inversió pública. 

Esquerra ha defensat un model municipalista coherent amb els seus plantejaments d’assolir una 
sobirania política plena per a Catalunya: un municipalisme fet des de la realitat catalana i per a la 
realitat catalana (més competències; totes les capacitats fiscals i la valoració dels costos vinculats 
a les competències segons la seva distribució; més transparència en el sistema fiscal; participació 
dels municipis en grans impostos estatals; creació d’un fons de cooperació local). 

Mentre no s’assoleixin aquests objectius, la prioritat dels ajuntaments on Esquerra sigui present 
és fer que l’administració estigui al servei dels ciutadans i entitats, per tal de facilitar-los el 
desenvolupament de totes llurs activitats, i que sigui àgil, eficaç en la resolució dels problemes i 
eficient en l’aplicació austera i rigorosa de les despeses. Fer esperar i complicar els tràmits és un 
signe clar de retards, mal funcionament, manca d’organització i d’interès a donar suport a les 
activitats dels ciutadans, empreses, despatxos, comerços i entitats en tots els àmbits. 

L’estructura i funcionament actuals exigeixen efectuar una remodelació en profunditat per obtenir 
economies d’escala, estalvi de costos i més agilitat i eficàcia. 

Pressupost municipal 

Cal elaborar un pressupost autèntic per objectius, programes i prioritats i efectuar balanços i 
anàlisis de consecució d'objectius i de cost-benefici econòmic i social, al menys una vegada a l'any. 
S’ha de fer amb el màxim rigor. Tant en l’elaboració com en l’execució. Tot i acomplir la legalitat 
pressupostària la tècnica pressupostària actual és força deficient, ja que caldria incorporar la 
comparació del pressupost liquidat amb la previsió que es va fer. 

Control constant de l’execució de les obres municipals, i també un respecte estricte als principis de 
contractació per a l’adjudicació de les obres, subministraments i consultories. Reducció dràstica 
dels terminis de pagament dels treballs i obres que fan les empreses i els professionals per a 
l’Ajuntament. 

Minoració de la despesa sumptuària. Ha d’haver-hi austeritat i rebutjar aquells dispendis 
innecessaris. Eliminar o reduir al mínim les despeses en dietes, recepcions ostentoses, propaganda 
institucional, sobretot en èpoques properes a les eleccions municipals,  vehicles oficials, 
ornamentació exagerada de carrers, festes no populars amb un cost elevat i els càrrecs de 
confiança amb sous milionaris. 

Contenció de la despesa corrent i prioritzar la inversió per cobrir els serveis bàsics com els de 
sanitat, serveis socials, cultura, ensenyament i promoció de l’ocupació. 

Rendibilitzar al màxim l’explotació dels organismes autònoms. L’Ajuntament de L’Hospitalet, que 
suporta encara un elevat cost del deute financer, no es pot permetre el luxe d’anar cobrint 
anualment el dèficit de La Farga., degut a una pèssima gestió. 

Reconducció de la càrrega financera, recontractant el deute acumulat amb condicions, tant de 
tipus d’interès com de temporalitat, més favorables i renegociar el deute amb el Govern de l’Estat. 

Fer realitat l’aportació de l’1% dels ingressos consolidats a la cooperació internacional i solidaritat 
amb el Tercer Món. 

Estudiar rigorosament els costos de manteniment de les infraestructures i serveis locals, i 
fomentar-ne una gestió eficient i racional com reestructurar i agrupar homogèniament els serveis 
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per eliminar duplicitats i destinar els possibles excedents de personal a activitats que millorin la 
qualitat del conjunt de serveis. 

Taxes i preus públics 

Els increments anuals dels tributs, taxes o preus públics municipals, no han de ser superiors a 
l’increment de l’IPC de Catalunya. En casos com els transports públics, cal aplicar mesures per 
captar nous usuaris (congelació d’alguns preus, abonaments, ...). 

Programa d’inversions a quatre anys 

Aquest programa d’inversions ha d’incloure les actuacions previstes, el seu cost íntegre 
(manteniment inclòs) i el seu finançament. 

Cal afavorir el sistema d’estalvi corrent com a fórmula de finançament de les inversions. 

Cal coordinar el programa amb els plans de subvencions de capital de la Generalitat, l’Estat i la 
Diputació, per evitar duplicitats, rendibilitzar al màxim els diners a l’abast i “tibar” les altres 
administracions perquè incrementin el seu nivell d’inversió a la ciutat. 

Aquestes inversions han d’anar bàsicament en la línia d’inversions d’ús general i d’equipaments 
socials. 

Les contractacions administratives han de fer-se majoritàriament per concurs públic, per tal 
d’acomplir la legalitat catalana, estatal i comunitària, a més és recomanable fer una auditoria , 
interna i externa, anual de totes les contractacions que es facin des de l’Ajuntament, així com fer 
una planificació a mig termini, de 2 a 4 anys, de les necessitats de contractacions per poder fer-les 
de manera eficient i eficaç i, d’aquesta manera, acomplir el principi d’economia en les 
contractacions públiques. 

Transparència 

Pressupostària. El Pressupost, amb les esmenes que hi presenten els diferents grups polítics tant 
si hi han estat incorporades com si no, es publicarà al Diari de la Ciutat i al web de l’Ajuntament i 
estarà a l’abast de tots aquells ciutadans i entitats de la ciutat que les sol·licitin. 

En el capítol de Personal es detallarà l’import brut anual de cada càrrec de confiança, mentre 
existeixin, i a quin departament, servei i secció està adscrit. També s’hi detallarà el nombre de 
persones de cada departament o servei. 

S’hi detallarà exhaustivament els emoluments totals (sous, despeses de representació, plus de 
total dedicació, gratificacions, viatges, etc.) de cada càrrec polític, alcalde, tinents d’alcalde, 
regidors i regidores amb àrea, regidors i regidores sense àrea i assignacions als regidors i regidores 
de l’oposició. També s’hi detallaran els càrrecs polítics que tenen assignat vehicle oficial i escorta, 
així com les assignacions a cada grup municipal. 

Annex al Pressupost Municipal, es publicarà l’import de les subvencions rebudes dels Fons de 
Cohesió de la UE i la seva distribució. 

La liquidació del Pressupost es publicarà en el Diari de la ciutat, especificant les partides pendents 
de cobrament i de pagament i l’import total de l’endeutament de l’Ajuntament, amb detall de les 
obligacions passives indicant imports i terminis de pagament exigibles. 

Financera Municipal. Anualment s’haurien de fer auditories externes, una encarregada per l’equip 
de govern i una altra per l’oposició, que revisaran la comptabilitat municipal i la correcta  
assignació d’obres  i serveis, contractes, licitacions, etc. de l’exercici finalitzat. 

Financera Personal. Tots els càrrecs polítics, alcalde, tinents d’alcalde, regidors i regidores amb 
àrea de l’equip de govern, així com també els càrrecs de confiança, faran públiques les seves 
declaracions de renda i patrimoni del darrer exercici anterior a l’ocupació del càrrec i dels exercicis 
següents. A més la persona amb càrrec polític o de confiança que sigui empresari individual, soci 
majoritari, administrador o conseller delegat d’una empresa en situació de suspensió de 
pagaments, fallida o en procés d’embargament d’algun bé per incompliment de les seves 
obligacions amb tercers, no podrà ser nomenat per exercir càrrec de representació municipal. 

Finalment, també caldrà millorar la informació i participació ciutadana en la gestió econòmica 
municipal a través de la informació anual a tota la ciutadania, la creació del Consell Tributari 
Municipal, com a òrgan de participació ciutadana en l’establiment de les ordenances fiscals i la 
gestió econòmica general, i augmentar la transparència i la qualitat de la documentació i 
informació econòmica subministrada als representants municipals. En aquells serveis que sigui 
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possible, l’Ajuntament haurà de donar a conèixer al ciutadà quant costa fer-los. Es tracta de 
conscienciar els ciutadans de l’ús dels seus diners i dels costos dels serveis que dóna l’Ajuntament. 
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3 Informació i comunicació 
 

Els mitjans de comunicació públics de l’Hospitalet són una eina per fomentar la cohesió identitària 
de la ciutadania, així mateix s’ha de vetllar per tenir un conjunt de mitjans de comunicació públics 
de ciutat que informin de tots els aspectes i des de la màxima pluralitat ideològica i social.  També 
ha de ser un element important en la normalització lingüística de la nostra ciutat envers la llengua 
catalana.   
 
Per altra banda s’han d’aconseguir uns mitjans de comunicació de qualitat, element, que 
s’assoleix amb dos elements imprescindibles: bons professionals, amb bones condicions laborals, 
i, se’ns dubte, amb mitjans tècnics avançats. 
 
És per això que Esquerra a l’Hospitalet fa les següents propostes per assolir el que, per nosaltres, 
han de ser uns mitjans de comunicació públics de qualitat i de ciutat: 
 

Televisió de l’Hospitalet 
 
Un cop afrontada la transició de la televisió analògica a la TDT completat aquest amb èxit, cal 
seguir treballant per tal que la Televisió de l’Hospitalet sigui una referència informativa i de 
coneixement de la ciutat entre la població. És per això que cal seguir aprofundint en els continguts 
propis fins a la consecució del 100% de programació pròpia. 
 
Igualment, cal que el nostre canal públic de TV gaudeixi d’importants millores tècniques, 
imprescindiblement emmarcades en la millora de la tecnologia en l’edició i en els recursos de que 
els professionals disposen (càmeres, equips informàtics, etc), així com per la possibilitat de poder 
fer emissions en directe de manera periòdica i continuada. 
 
Per altra banda cal aprofitar les grans oportunitats que ofereix el sistema de TDT per fer una 
televisió pública interactiva, fent de la TV de l’Hospitalet una nova font d’informació aprofitant la 
possibilitat de connexió a Internet a través del televisor per inserir el Digital-h en l’oferta 
interactiva de TV l’Hospitalet. 
 

Ràdio de l’Hospitalet 
 
Les propostes que des d’Esquerra a l’Hospitalet fem per a la Ràdio de l’Hospitalet cal emmarcar-
les en l’increment de programes de producció pròpia, evitant utilitzar programes d’emissores a 
nivell nacional, bàsicament connexions amb COM Ràdio, cal localitzar el mitjà per tal de fer-lo un 
referent de la informació i temàtiques de caire exclusivament local. 

Diari de l’Hospitalet 
 
El Diari de l’Hospitalet ha de deixar de ser un butlletí i, així adaptar-se a la normativa de mitjans de 
comunicació local, el Diari de l’Hospitalet ha de ser una publicació informativa de la ciutat i no de 
l’actuació de l’Ajuntament, que concentra la majoria de les notícies i aquelles que ocupen espais 
més destacats (portada, editorial, primera plana, pàgines centrals), així mateix podria reduir el seu 
format si s’evita ocupar de forma tant àmplia per espais comercials que, en gran part, són 
d’empreses de fora de la ciutat.  Així mateix la pluralitat política estaria garantida i l’ús del català 
es normalitzaria, actualment l’ús del català el trobem al voltant del 25% de les notícies, i gairebé 
mai en notícies de ciutat, ja que s’emmarca a la informació de determinades entitats o continguts. 
 
 
 

Canal Internet (Digital-h) 
 
El Digital-h és el mitjà de comunicació escrit més dinàmic i participatiu de la ciutat, segurament és 
un dels més plurals i que millor recull les notícies de la ciutat, caldria, però,  millorar alguns 
aspectes; per una banda caldria millorar les prestacions tecnològiques del portal d’Internet de la 
ciutat, millorar l’accessibilitat per a persones amb discapacitats visuals i auditives, fer més visible 
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el paper i les activitats de les entitats.  De totes maneres una de les mancances més importants és 
la periodicitat de l’actualització del portal, no es pot permetre que un seguit de notícies 
s’actualitzin en un curt espai de temps, sovint hores, i per altra banda alguns dies no s’actualitzi.  
Així mateix hauria de potenciar l’agenda d’actes de ciutat i de les entitats, per tal de facilitar a 
aquestes la presència de la ciutadania en els actes de la ciutat. 
 
Per tal de fer la pàgina més accessible i fàcil de consultar, s’haurà de millorar el sistema de cerca i 
incorporar opcions de cerca avançada. 
 

Condicions laborals dels professionals dels mitjans de comunicació 
 
Un mitjà de comunicació de qualitat només es pot aconseguir comptant amb professionals de 
qualitat, en aquest sentit és important que els i les professionals que treballen als diferents 
mitjans de comunicació locals gaudeixin d’unes condicions dignes, fugint de contractes precaris, 
cal unificar els criteris de contractació entre la TV i els altres mitjans, gestionats des de l’empresa 
pública municipal La Farga, cal eliminar els contractes de col·laboració que provoquen que els i les 
treballadores amb aquests contractes no gaudeixin d’estabilitat i dignitat laboral.  S’ha de vetllar 
perquè la contractació administrativa amb la productora que gestiona la TV de l’Hospitalet 
contracti al personal amb criteris de continuïtat, a través de contractes indefinits, i que els 
increments de feina puntual siguin coberts amb contractacions per obra i servei, que si bé 
entenem que no és un contracte que vetlli per la continuïtat si que ofereix més i millors 
prestacions que el contracte de col·laboració.  Així mateix cal dignificar la figura del becari/a que 
presta els seus serveis com a complement del seu procés de formació, en aquest aspecte cal 
considerar que l’intercanvi entre becaris i mitjans de comunicació és un enriquiment mutu i que el 
futur professional dels mitjans ha de rebre una remuneració i tenir unes condicions dignes.  La 
figura del o la becari/a ha de ser una pedrera de professionals per a futures contractacions 
indefinides.  
  
Pel que fa als mitjans de comunicació que formen part de La Farga caldria optar, també per 
l’eliminació de la figura del col·laborador, seguint els criteris indicats per a la TV de l’H. 
 
Pel que fa  a la participació del personal dels mitjans de comunicació en els òrgans de decisió cal 
considerar dos aspectes, per una banda caldria que representants dels treballadors, no dels 
sindicats majoritaris a Catalunya o a l’Hospitalet, sinó aquells que representen de forma 
organitzada o a títol individual escollits en les eleccions sindicals tinguin un/a representant als 
òrgans de decisió de TV l’H.  A La Farga, en el si del Consell de Direcció, a més dels sindicats 
majoritaris del sector a nivell nacional, caldria que els representants dels i les treballadores 
escollits en les eleccions sindicals, estiguin representats de forma directa al Consell de Direcció. 

Pluralitat 
 
Es podria resumir la manca de pluralitat dels mitjans indicant que, com a norma general, la 
pluralitat als mitjans de comunicació local, només es garanteix durant campanyes electorals, per 
l’estricte control i regulació que, en aquest sentit, existeix pel que fa a aquest tema.  En aquest 
sentit caldria vetllar per la pluralitat ideològica i social de la ciutat, no només en les organitzacions 
polítiques sinó que també en la informació sobre les entitats i les actuacions de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet. 
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PROPOSTES PELS HOSPITALENCS I PER A LES HOSPITALENQUES 
 

4 Salut i salubritat pública 
 
A Esquerra L’Hospitalet pensem que cal diferenciar entre política de serveis sanitaris i política de 
salut, ja que no es tracta només de garantir el dret de les persones malaltes a ser diagnosticades i 
tractades, sinó que també s’ha de procurar garantir el dret a la salut, és a dir, al benestar físic, 
psíquic i social. 
 
La principal línia d’actuació que marcarà el programa de sanitat serà l’atenció integral a la persona, 
la família i la comunitat, mitjançant programes d’educació sanitària, promoció de la salut, 
prevenció, cura, rehabilitació i reinserció. Aquestes actuacions es gestionaran 
descentralitzadament i participativament i hi hauran d’intervenir també altres professionals 
coneixedors de la realitat sociocultural i socioeconòmica, per aconseguir modificar estils de vida 
poc saludables i que la ciutadania comprengui la necessitat d’uns programes de promoció de la 
salut pública. 
 
Per tal de dur a terme les actuacions necessàries en el camp de la salut, és imprescindible dotar de 
més recursos humans, econòmics i tècnics l’àrea de salut de l’Ajuntament de l’Hospitalet així com 
millorar la cooperació i coordinació entre les diverses àrees d’actuació municipal que tenen 
incidència en la salut dels ciutadans i ciutadanes. 
 
PROMOCIÓ DE LA SALUT 
 
L’Ajuntament ha de procurar que els ciutadans i les ciutadanes disposin de bons serveis sanitaris, 
responsabilitat del Servei Català de la Salut, com l’atenció primària i les especialitats. En aquest 
sentit, ha de reclamar una major participació en la gestió dels recursos, en la definició dels 
objectius, en l’elaboració dels pressupostos i en el seguiment dels centres d’atenció primària. 
 
En el marc d’aquesta coordinació més estreta, en la qual és convenient incorporar-hi representants 
dels usuaris, dels sindicats i de professionals reconeguts, cal defensar una aportació pública 
creixent al sosteniment del sistema sanitari públic i aconseguir una major cobertura de 
prestacions, adequar i desenvolupar els serveis sanitaris d’acord amb les necessitats sanitàries i 
socials de la ciutat, especialment pel que fa a: 
 

-Assegurar la continuïtat assistencial dels pacients; garantir la millora de la comunicació 
dels diferents serveis i nivells assistencials (assistència primària i hospitalització) 
-Desenvolupar alternatives més eficients per a les malalties cròniques a la hospitalització 
convencional per evitar la desatenció assistencial: promoure centres de dia i atenció als 
malalts terminals que complementin la inversió de l’Hospital de la Creu Roja i donar tot el 
suport assistencial necessari per a la seva reinserció. 
-Potenciar la figura dels mediadors de salut per a la promoció de la salut entre la població 
nouvinguda, especialment en aquells aspectes de major risc, com la maternitat, nutrició i 
cura dels infants. 

 
PREVENCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA SALUT 
 
Cal actuar promocionant les activitats preventives per millorar la qualitat de vida de la població des 
de les àrees bàsiques de salut. En definitiva, assegurar la qualitat de vida física i psicològica de la 
població, prioritzant els grups de risc: aturats, població femenina, infants i joves i adults de 
mitjana edat. 
 
L’escola s’ha de convertir en un espai en el qual es promocioni la salut i es duguin a terme les 
actuacions necessàries per assegurar el creixement saludable dels infants i joves de la nostra 
ciutat. En aquest sentit, des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Creació d’equips mèdics rotatius per tal de dur a terme revisions mèdiques periòdiques a 
totes les escoles de la ciutat. Aquests equips mèdics prestaran especial atenció a la 
prevenció i cura dels trastorns alimentaris i en la detecció dels maltractaments infantils 
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-Assignació d’un psicòleg de manera permanent a cada escola de la ciutat per a la detecció 
precoç de malalties de salut mental i per a dur a terme els tractaments psicològics o 
psicopedagògics que siguin necessaris en el mateix entorn escolar. 
-Potenciar les campanyes divulgatives d’educació sanitària a les escoles, amb l’educació 
d’hàbits que fomentin la salut, tant entre els infants i joves com entre les seves famílies. 

 
Les persones adultes també tenen un seguit de problemàtiques específiques de salut que cal 
abordar en els seus diferents vessants. En aquest sentit, és important tenir en compte que moltes 
d’aquestes situacions es deriven d’aspectes diversos que conflueixen en una problemàtica 
comuna, amb la qual cosa el tractament multidisciplinar d’aquests elements és clau. Des dels 
diferents vessants que afecten la població adulta, Esquerra us proposa: 
 

-Potenciar el paper del Centre d’Atenció i Informació a la Dona com a agent de salut i 
descentralitzar la seva actuació als diversos districtes de la ciutat per tal de millorar la 
seva incidència en la salut femenina. 
-Potenciar el paper del Centre de Drogodependències, divulgar la seva existència i les seves 
activitats i descentralitzar la seva actuació als diversos districtes de la ciutat per tal de 
millorar la seva incidència com a agent de salut, arribant a poder prestar atencions 
primàries a persones drogodependents arreu de la ciutat. Igualment, també cal prestar 
assistència a les entitats que tractin amb persones especialment vulnerables davant les 
drogodependències. 
-Descentralitzar els centres de planificació familiar per tal d’augmentar la seva cobertura i 
poder prestar un servei més proper als ciutadans i ciutadanes. 
-Crear una unitat especialitzada en salut laboral que promocioni i assessori sobre aquests 
aspectes als treballadors i treballadores de la nostra ciutat. A més, aquesta unitat 
s’encarregarà de revisar els plans de prevenció de riscos laborals necessaris per tal de 
poder dur a terme activitats econòmiques a l’Hospitalet. L’adequada prevenció de riscos 
laborals serà un requisit imprescindible per tal de poder optar a obres públiques o a la 
prestació de serveis públics a la ciutat. I també s’encarregarà de dissenyar la política de 
prevenció de riscos laborals a l’administració municipal. 
-Instaurar una règim de descomptes i/o gratuïtats als equipaments esportius municipals 
per a aquelles persones que requereixin la realització d’activitat física i/o esportiva per 
prescripció mèdica. 
-Potenciar la detecció i l’assistència als malalts mentals sense familiars, ni habitatge, i 
augmentar el nombre de places en els centres de dia i l’atenció domiciliària destinades a 
aquests malalts. 
-Prevenir les malalties cardiovasculars, promocionant la disminució dels factors de risc 
com el tabac, la hipertensió, la hipercolesterolèmia i l’obesitat. 

 
Finalment, la gent gran necessita de prestacions sanitàries completes per tal de poder mantenir-
se sanes i saludables i poder tenir un nivell de vida elevat. És per això que l’Ajuntament ha de 
prestar especial atenció a aquestes persones, especialment les que superen els 80 anys d’edat, i 
atendre les seves necessitats d’una manera completa, complementant els serveis que han de 
prestar altres administracions. Per això des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Assegurar l’accés de les persones grans als serveis de salut amb serveis complementaris 
que els hi ho facilitin, com l’acompanyament al metge i el servei de compra i organització 
de medicaments. 
-Potenciar i universalitzar els serveis que ja es presten, com els de podologia i fisioteràpia 
per a persones grans, ampliant-ne la prestació domiciliària. 
-Ampliar el paper dels centres de dia com a agents de salut, en la mesura que aquelles 
persones que hi assisteixin puguin realitzar activitats de millora de la seva salut, sobretot 
referides a l’activitat física i esportiva necessària per a mantenir i millorar la seva 
mobilitat. 

 
Pel global de la població, cal que l’Ajuntament s’impliqui en la creació i funcionament de centres 
de cures pal·liatives i clíniques del dolor i unitats de convalescència que permetin un restabliment 
de la salut per retornar a la vida normal. 
 
També és important que el Pla d’Acció sobre el VIH/SIDA a l’Hospitalet (PASaL’H) tingui a la seva 
disposició tots els recursos necessaris per a dur a terme la seva tasca de manera satisfactòria, així 
com millorar la seva cooperació i coordinació amb les diverses àrees de l’Ajuntament i altres 
administracions que tenen incidència en aquest camp. 
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Finalment, cal que el Consell Municipal de Salut es converteixi en un òrgan essencial en el 
funcionament del sistema de salut a la ciutat, incorporant tots els agents implicats i els ciutadans 
i ciutadanes per tal de tenir una millor visió dels diversos fenòmens i problemes que s’hi trobin. 
Igualment, ha de tenir un paper assessor important i ha de servir com a instrument per millorar la 
resposta de l’Ajuntament a les necessitats de salut de la nostra ciutat. 
 
CONTROL AMBIENTAL I SALUBRITAT PÚBLICA 
 
En aquest àmbit, on es concentren bona part de les competències directes de l’Ajuntament en el 
camp de la salut, cal promoure la defensa ecològica com a lluita contra qualsevol tipus de 
contaminació (sònica, lumínica, química, biològica i radiològica), actuant per prevenir-la, reduir-la 
o abolir-la. 
 
Cal establir uns controls rigorosos d’higiene alimentària en els habitatges i edificis de convivència 
humana (pensions, residències per a la gent gran, mitjans de transport, mercats, zones d’esport) i 
en els bars i restaurants, i estendre l’educació sanitària a persones manipuladores d’aliments. Cal 
augmentar el nombre d’anàlisis d’aliments i additius alimentaris duts a terme des del Laboratori 
de Salut Pública. 
 
Cal procurar que els drets i els deures dels consumidors es divulguin convenientment des de 
l’OMIC. No és suficient amb atendre les seves consultes i reclamacions, sinó que cal fer una 
política activa en matèria d’educació en el consum. 
 
Establir una major vigilància de les aigües residuals i l’eliminació de les canalitzacions cobertes 
que ja no s’utilitzen per evitar la proliferació de mosquits en les èpoques de calor i de les rates. Cal 
dur a terme programes de desratització en les zones de risc, com ara descampats, zones 
industrials no edificades i clavegueram. 
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5 Serveis socials 
La política social d’Esquerra vol un model de societat més justa, equitativa, solidària i lliure. Un 
Ajuntament d’esquerres s’ha d’identificar com a tal per la política social que du a terme. Per això 
cal que la població menys afavorida com a conseqüència dels desequilibris econòmics, culturals i 
demogràfics tingui el suport de l’Administració i rebi els recursos adients per arribar als mínims als 
quals tota persona té dret per cobrir les seves necessitats i augmentar el seu benestar. 

L’ÀREA DE POLÍTICA SOCIAL 

Ha d’impulsar i exhaurir la descentralització dels serveis que li han estat delegats per tal que 
arribin a tot el territori de la ciutat amb la qualitat en l’atenció als usuaris necessària i ha de 
disposar d’un pressupost suficient i ben emprat per fer una política social preventiva, universal i 
integral, no una política d’anar tapant forats. 

Els serveis socials han de ser per a tothom i han d’estar integrats. Entenem que la complexitat 
dels problemes socials i les dificultats econòmiques que tenen els ajuntaments (i el nostre no n’és 
una excepció) fa imprescindible que totes les actuacions que es duguin a terme siguin planificades 
en contacte directe i en bona coordinació amb d‘altres serveis municipals (salut, ensenyament, 
ocupació i urbanisme, almenys) i no municipals (departaments de la Generalitat, Diputació, 
Federació de Municipis de Catalunya, organismes de la Unió Europea) i establir uns canals de 
coordinació territorials de tots els equips professionals que intervenen amb els mateixos individus, 
famílies i col·lectius per tal d’evitar de duplicar esforços i dispersar l’actuació. 

Cal tenir molt clares quines són les competències municipals i quines les de la resta 
d’administracions per evitar despesa supletòria que hipotequi actuacions pròpies i inversions 
que no corresponen, per reclamar-les a les altres administracions responsables i vetllar perquè es 
facin efectives. 

I cal plantejar un salt qualitatiu en la prestació dels serveis socials: fer que la ciutadania passi de 
ser consumidora a coparticipant en la definició de programes i de les polítiques que s’han de 
seguir, mitjançant la incorporació de col·lectius ciutadans com a assessors dels canals de 
coordinació territorial establerts. 

CONEIXEMENT DE LES NECESSITATS 

És imprescindible conèixer objectivament les necessitats de la població abans d’engegar qualsevol 
projecte sectorial: cal realitzar estudis d’anàlisi de necessitats, de recull de tots els recursos 
existents per tal de planificar l’oferta de serveis socials de la ciutat.  

Amb la col·laboració de les entitats i associacions implicades, cal elaborar i actualitzar cada cinc 
anys censos complets de les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials, de les 
persones amb problemes d’addicció, de les persones grans que tinguin dificultats per fer vida 
normal, dels col·lectius de persones immigrades amb problemes d’integració.  

Igual d’important és conèixer bé els recursos disponibles per a cada districte, les mancances i, a 
partir d’aquest estudi, saber quina pot ser l’oferta concreta que es pot oferir almenys durant els 
pròxims quatre anys i destinar-hi les previsions pressupostàries necessàries anualment. No cal dir 
que aquesta planificació s’ha d’avaluar anualment i reorientar-la segons el canvi de necessitats i 
de recursos complementaris que es puguin obtenir.  

PREVENCIÓ 

Per evitar malbaratar recursos és important dur a terme actuacions encaminades a prevenir 
situacions de risc, no anar tapant demandes que ens faci la ciutadania.  

Cal col·laborar amb les escoles, les associacions de mares i pares d’alumnes, els serveis socials 
d’atenció primària, EAIA i hospitals en la detecció de famílies en situació de risc, estudiar-les i 
buscar una sortida rehabilitadora ràpida i eficaç adaptada a les necessitats de les famílies 
potencialment afectades. 

Cal impulsar una política de millora de les capacitats personals de la ciutadania, especialment 
de les famílies amb problemes crònics de manca de recursos econòmics, problemes de treball i 
d’habitatge —incloent-hi de manera especial les monoparentals—i les persones amb disminucions, 
potenciant al màxim la formació bàsica i la formació ocupacional; millorar sobretot les capacitats 
laborals a través de formació laboral específica i preferent mitjançant convenis amb el Servei 
Català d’Ocupació i la coordinació amb el CEMFO. 
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La Comissió Tècnica Municipal de la Sida ha d’impulsar una campanya a l’abast de tota la població 
des de les àrees bàsiques de salut perquè es prenguin les mesures adients per detectar 
precoçment la sida i evitar-ne la proliferació i donar continuïtat a les campanyes pilot de prevenció 
engegades (PRESSIHOS). 

Cal potenciar la coordinació intersectorial i entre administracions per executar un pla eficaç de 
prevenció de drogodependències, amb la dotació pressupostària convenient, que es pugui 
desenvolupar en el terreny sanitari, educatiu i juvenil alhora: que l’Ajuntament pugui destinar tots 
els recursos disponibles a prevenció i que la Generalitat assumeixi els serveis d’atenció que encara 
s’ofereixen des del municipi. 

És necessari engegar una campanya municipal contra la droga, que incorpori el tabac i l’alcohol 
com a substàncies que creen addicció, que afavoreixi la pràctica de l’exercici de la 
responsabilització de la participació social amb la col·laboració dels agents socials, dels centres 
educatius, centres d’esplai i associacions juvenils, especialment, i des d’aquests centres. 

INFANTESA, ADOLESCÈNCIA I FAMILIA 

La proposta de mesures no pot mai suposar una discriminació per viure en una estructura familiar 
o altra. Per tant, cal posar més l’accent en els individus que viuen en les diferents estructures 
familiars, i no en la pròpia estructura. Paral·lelament a la política familiar, cal realitzar una política 
social adequada a les necessitats de les famílies. Com ja hem esmentat en aquest mateix 
PROGRAMA, la lluita pels drets socials (seguretat social, pensions, mercat laboral,…) és la millor eina 
pel suport de les estructures familiars. 

Fer política és fixar prioritats, que per a Esquerra són: les llars monoparentals (majoritàriament 
femenines amb rendes baixes i infants sota les seves responsabilitats), les llars unipersonals 
(majoritàriament de dones grans, una de les franges socials on la pobresa avança més) i els joves 
(mesures per afavorir la sortida de la llar familiar d’origen). 

Cal fer un seguiment correcte de la tramitació de les rendes mínimes d’inserció (PIRMI), 
mitjançant una valoració i un diagnòstic correctes de cada cas per tal d’evitar les concessions 
indiscriminades. 

És insuficient el nombre de places disponibles de residència d’estada limitada per a famílies 
monoparentals, famílies desnonades i dones maltractades, malgrat l’ampliació prevista de la 
Residència Els Alps. 

Cal incrementar els ajuts a les famílies, siguin prestacions econòmiques directes o beneficis que 
redueixen la despesa de les famílies: reduccions en els preus de determinats serveis públics en 
funció de situacions familiars específiques; ajuts per a l’accés a l’ensenyament (beques d’estudi, 
beques per als menjadors escolars, accés a guarderies, adquisició de material escolar) i ajuts per a 
l’adquisició d’habitatge públic. 

Cal impulsar la construcció de llars d’infants municipals per garantir l’oferta pública suficient i 
equilibrada de places en escoles bressol, garantint un mínim d’una escola bressol per barri. 

En aquest sentit, els serveis complementaris, i el personal que se n’encarrega, per a famílies amb 
dificultat per atendre els infants de 0 a 3 anys són insuficients (el Centre Infantil Naranjos i la Casa 
dels Arbres) per atendre les necessitats detectades tenint en compte el context socioeconòmic i 
els recursos de la comunitat. Considerem que haurien d’estar ubicats en les mateixes llars 
d’infants municipals o en els espais ja existents i incorporar-hi menjador i augmentar l’edat dels 
infants fins a sis anys si les necessitats del territori així ho exigeixen. 

GENT GRAN 

Cal centrar les accions a mantenir la gent gran en els seus entorns propis, potenciant al màxim 
tots els serveis que es puguin oferir a domicili, vetllant per la participació activa dels avis en la vida 
ciutadana, evitant al màxim les activitats exclusives per a gent gran, prioritzant les activitats més 
normalitzadores i les que suposin un màxim intercanvi intergeneracional, especialment les d’oci i 
de lleure. 

Plantegem una actuació integrada, on s’integrin polítiques culturals, lúdiques, de promoció de 
l’esport, socials i sanitàries, que tingui com a eina de treball un Pla integral per a la gent gran 
programat i executat des de diverses regidories a partir de l’anàlisi objectiva de les necessitats 
(creixents!) globals i territorials de l’Hospitalet i coordinat amb el Consell de la Gent Gran i amb els 
recursos privats d’atenció a la gent gran per consensuar criteris d’actuació. La finalitat última seria 
la creació d’una comissió única que tindria com a finalitat principal l’accés a les residències. 
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Cal incidir plenament en la política d’habitatge: reservar habitatges socials adaptats per a gent 
gran dins del Pla d’habitatge de promoció pública; destinar fons per a l’adaptació i rehabilitació 
d’habitatges; signar convenis amb entitats de voluntariat social i escoles taller per crear una xarxa 
per rehabilitar habitatges deteriorats; potenciar els habitatges compartits amb altres ancians i 
gent jove per mitjà de programes amb participació de la iniciativa privada (especialment les caixes 
d’estalvi i la seva obra social). 

Entrar a fons en la coordinació entre institucions per poder crear centres de dia, residències 
(geriàtriques i assistides) i habitatges tutelats que cobreixin les necessitats d’una població 
creixent que a hores d’ara representa el 16% del total d’habitants de la ciutat. 

Engegar un Pla d’ajudes a domicili des de les ABS, l’atenció sociosanitària (PADES) i per mitjà de 
convenis amb entitats per prestar serveis a domicili d’acompanyament, neteja, bugaderia i 
elaboració de menjars per a persones amb dificultats de desplaçament i fer un seguiment directe 
als col·lectius d’avis amb més risc. La tasca duta a terme per la Fundació Santa Eulàlia d’atenció 
als avis per part de famílies i de cuidadors “informals” prèviament formats indica les possibilitats 
que té aquest tipus de convenis.  També és important formar les persones i familiars que atenen 
malalts a casa des dels centres d’assistència primària: en aquest sentit, ERC valora com a molt 
positiva l’actuació que ha dut a terme l’ABS Pubilla Casas, amb 5 sessions de formació; és una eina 
econòmica i útil alhora, que s’hauria d’estendre a totes les àrees de la ciutat.  

Cal ampliar progressivament l’actual servei de teleassistència. 

Ampliar els serveis del carnet per a la gent gran (salut, oci, cultura i esport) a activitats docents. 

Impulsar la creació d’espais de retrobament intergeneracional en les infraestructures existents, 
afavorint els vincles i l’intercanvi d’experiències, en coordinació amb l’Àrea d’Educació i Cultura i 
Joventut, que vagin desplaçant la gent gran de les llars de jubilats als equipaments públics oberts 
a tothom. 

Fomentar grups d’autoajuda i d’informació sobre la jubilació i com estructurar el temps lliure. 
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6 Educació  
 

L’àrea d’educació és, amb tota certesa, un d’aquells àmbits que afecta més directament a les 
persones però de les que els Ajuntaments disposen de menys competències i capacitat de decisió; 
tot i això des d’Esquerra es considera una necessitat que els municipis, més enllà de les 
competències que es tinguin en la matèria, gestionin les necessitats quotidianes de les persones; 
sovint no cal tenir la competència per exercir-la, només cal voluntat política per fer-ho. 

L’Educació dels nostres joves i infants ha de ser el primer recurs per aconseguir que aquests es 
formin com a persones adultes amb uns valors basats en criteris de justícia social, igualtat i 
respecte.  Cal treballar des d’aquest àmbit per fomentar la igualtat entre gèneres, no discriminació 
per raó d’origen, en definitiva, el respecte a la diferència. 
Així mateix s’ha de fomentar una escola que tingui com a valors principals el fet de ser de 
QUALITAT, PÚBLICA, LAÏCA i en CATALÀ. 
De QUALITAT perquè els i les joves d’ara siguin persones adultes, en el futur, amb la millor 
formació possible. 
PÚBLICA perquè l’Educació és un dret que no pot discriminar per raó de capacitats econòmiques 
LAÏCA perquè el coneixement i culte a qualsevol religió forma part de l’àmbit privat de les persones 
En CATALÀ perquè és la llengua pròpia de Catalunya i, per això, cal fomentar el seu coneixement i 
ús social, sense obviar que la realitat ens diu que cal conèixer altres llengües, com són el castellà, 
l’anglès, francès, etc. 
 
La primera proposta d’Esquerra a l’Hospitalet en matèria d’educació és aprofitar totes les 
possibilitats que el Pacte Nacional per l’Educació doni als municipis i vetllar per tal que aquelles 
competències pròpies de la Generalitat siguin implementades amb celeritat i qualitat. 

Esquerra a l’Hospitalet considera que hi ha, bàsicament quatre àmbits educatius a reforçar i a 
desenvolupar: 

ESCOLES BRESSOL DE 0 – 3 ANYS 

Després de més de vint anys sense una escola bressol pública a l’Hospitalet l’Ajuntament ha 
iniciat en les darreres legislatures la construcció i obertura d’un bon nombre d’escoles bressol. 
Aquest retard, però, no ha servit per buscar el millor model de gestió de les escoles bressol 
municipals, ha optat, únicament per la concessió administrativa, basant aquesta concessió en 
criteris purament legals, sense tenir en compte criteris pedagògics ni socials. Els criteris 
pedagògics als quals fem referència estan relacionats al fet que si les diferents escoles bressol 
municipals es concedeixen a diferents empreses ens podem trobar amb diferents models 
educatius per als nostres infants.  Pel que fa als criteris socials ens referim al fet que les escoles 
bressol municipals només consideren com a servei públic unes prestacions determinades, deixant 
a la direcció del centre llibertat en oferir, i cobrar, altres serveis; el fet és que aquests serveis són 
molt utilitzats pels pares i mares, estem parlant de servei de menjador, servei d’atenció als infants 
fora de l’horari (molt necessari per conciliar vida laboral i personal), entre d’altres. 

Per altra banda el fet que el personal sigui contractat per la pròpia empresa no garanteix criteris 
d’igualtat en l’accés al lloc de treball ni garanteix els mateixos drets que els docents de l’escola 
pública a Catalunya. 
 
Davant d’aquestes mancances cal que l’Ajuntament recuperi la gestió d’aquestes escoles 
bressol i les organitzi i gestioni directament a través del Institut Municipal de l’Educació. 
 
A banda, per tal de garantir l’accés a l’educació pública per part de la ciutadania, durant el període 
2011-2015 s’haurà d’assolir un mínim d’una escola bressol a cada barri de la ciutat. 
 

EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

L’educació obligatòria, de 4 a 16 anys, és aquella en la qual l’Ajuntament té menys capacitat de 
decisió, però tot i això la voluntat que tingui el Consistori és una eina important per incidir en 
l’educació dels nostres joves.  Esquerra proposa col·laborar amb els centres educatius per oferir 
“eines de ciutat” amb la finalitat d’ampliar el coneixement històric, cultural i social de la 
nostra ciutat. 
 
Un altre dels problemes importants als quals es poden enfrontar els estudiants de la nostra ciutat 
i el seu entorn és al del fracàs escolar. I des d’Esquerra creiem que aquesta és una qüestió que 
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l’Ajuntament ha de tractar , per tal de garantir la plena formació acadèmica i intel·lectual dels 
nens, nenes i joves de la nostra ciutat. En aquesta línia, us proposem la creació i potenciació 
d’aules de reforç escolar per a prevenció i reparació del fracàs escolar, tant inserides dins la 
sisena hora acadèmica com fora de l’horari escolar, amb continguts adequats i seguiment 
personalitzat i coordinat amb el centre escolar, així com donar suport a iniciatives en aquest sentit 
que sorgeixin de la iniciativa privada o del tercer sector. 
 
A banda, també cal reforçar les xarxes educatives i les activitats educatives aprofitant espais i 
horaris lliures d’educació formal. Així, cal dinamitzar les instal·lacions escolars com els patis i 
també aquells espais de trobada educativa no formal. 
 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
A Esquerra l’Hospitalet creiem que la formació professional és una peça essencial del sistema 
educatiu, ja que permet que els joves assoleixin una formació sòlida en professions que els 
permetran una inserció laboral satisfactòria, a més d’obrir les portes a seguir la seva formació en 
altres camps.  
 
És per això que per tal de millorar la formació professional i augmentar la seva qualitat, des 
d’Esquerra us proposem la creació de la Casa de les Professions, l’ens educatiu municipal que 
s’encarregarà de gestionar la formació professional a l’Hospitalet, alhora que augmenten els 
recursos disponibles i l’oferta formativa, ampliant, a més, els programes de garantia social i obrint 
la formació professional a tots els i les joves de la ciutat, independentment dels seus 
resultats en la formació reglada. 
 
La Casa de les Professions esdevindrà una xarxa de centres formatius descentralitzats, que 
faran més accessible la formació professionals als i les joves de la ciutat. D’aquesta manera, 
l’oferta formativa es dividirà en diversos centres i es farà de manera que tots els interessats 
puguin accedir a aquesta formació al seu mateix barri. A més, s’estrenyeran els lligams entre el 
sistema escolar de secundària i la Casa de les Professions, de manera que els estudiants puguin 
tenir una informació completa sobre la formació professional i es faciliti la transició entre els 
sistemes educatius per aquells joves que vulguin seguir els seus estudis en aquest camp. En 
aquest sentit, la Casa de les Professions comptarà amb un equip de professionals que 
s’encarregaran de tutoritzar els estudiants des de l’educació secundària fins a la formació 
professional, assessorant-los i facilitant la seva elecció i adaptació. 
 
Per tal de fixar l’oferta formativa, caldrà constituir un diàleg permanent amb els agents 
socials de la ciutat, comerciants, empresaris i professionals per tal de poder oferir la millor 
combinació possible entre les possibilitats i necessitats del mercat laboral local i l’oferta formativa 
de la Casa de les Professions. Això permetrà acomplir l’objectiu d’una inserció laboral satisfactòria 
pels i les joves que es decideixin per la formació professional. En aquesta oferta caldrà prioritzar 
aquells sectors amb major necessitat de mà d’obra a la ciutat i aquells estudis que facin 
referència a professions amb més futur, com aquelles relacionades amb les noves tecnologies o la 
innovació científica i tecnològica. 
 
Per la seva orientació cap al mercat laboral, la Casa de les Professions establirà convenis de 
col·laboració amb els ocupadors de la ciutat per tal que els seus estudiants hi puguin realitzar 
les pràctiques i tinguin l’oportunitat de trobar-se amb la realitat laboral. De la mateixa manera, els 
estudiants de la Casa de les Professions tindran accés directe a la borsa de Treball municipal i a 
serveis d’assessorament laboral per tal de facilitar la seva inserció satisfactòria en el món del 
treball. 

 

ESCOLES D’ADULTS 

 
Les Escoles d’Adults, més enllà de ser un centre en el qual persones adultes poden adquirir una 
titulació bàsica han de ser espais per l’aprenentatge social i cultural, Esquerra proposa dotar a les 
Escoles d’Adults d’una amplia oferta de recursos educatius, culturals i socials que permetin 
que un desenvolupament intel·lectual dels seus usuaris. 
 
Per altra banda, davant la diversitat de situacions personals, es crearan diferents grups formatius, 
ampliant les places d’aquestes escoles implementant torns de matí, tarda, nit i de dissabtes per 
poder arribar a un nombre més elevat de persones. 
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EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
L’educació d’infants i joves va més enllà de la formació formal primària (família) i secundària 
(escola), també en forma part l’educació no formal, sovint no reconeguda com a recurs educatiu 
que facilita l’adquisició de valors individuals i col·lectius més enllà dels formalismes de l’entorn 
familiar i escolar.  Des d’Esquerra considerem que l’educació no formal, aquella que es du a terme 
des d’esplais, agrupaments escoltes i en els contextos escolars en horari no lectiu. Les noves 
realitats socials han generat  que el concepte de lleure vagi molt més enllà del tradicional centre 
d’esplai. Aquets centres, malgrat compleixen una funció social importantíssima, són institucions 
clarament insuficients per a cobrir aquestes noves realitats –i conseqüentment demandes-  
socials. Es fa necessari la incorporació de professionals qualificats al món de l’educació no formal 
.Professions com educador de menjador escolar, vetllador d’aula o tallerista d’extraescolar han de 
tenir el seu espai d’interacció amb els agents de l’educació formal i informal . Aquests espais 
esdevenen un important mètode formatiu de conceptes que família i escola sovint obliden o no 
acaben d’aprofundir: solidaritat, companyonia, sentiment de pertinença a un grup i un entorn, 
integració social, etc.  Per això Esquerra proposa incrementar el paper de l’educació no formal 
d’una manera participada amb els esplais i agrupaments escoltes de la ciutat.  Les propostes que 
presentem són: 
 

- Reconeixement de l’educació no formal dins de l’àmbit educatiu i, per tant, que siguin 
interlocutors al Consell Municipal d’Educació i per la regidoria d’Educació 

- Que el Consell de l’Esplai de l’Hospitalet sigui un punt de trobada real de les entitats del 
sector on es facin propostes de polítiques educatives per a la ciutat més enllà dels 
campaments o activitats estrictament lúdiques, que són del tot necessàries però no són la 
única eina. 

- Incrementar els recursos econòmics a través de subvencions, podent optar a rebre’n per 
part de l’Àrea d’Educació, per tal de facilitar la incorporació de nous perfils professionals. 
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7 Cultura  
 

Les propostes d’Esquerra en aquest àmbit es basen en una concepció del fet cultural entès com un 
dels aspectes més rellevats de la nostra vida col·lectiva. L’activitat cultural és allò que dóna 
personalitat a una ciutat i, de totes les accions de la persona, la que més ajuda a l’alliberament de 
la consciència individual i col·lectiva. 

Des de l’Ajuntament la tasca de suport a les activitats culturals suposa un impuls a l’acció de les 
entitats i els organismes promotors (si convé, reforçar-la amb actuacions complementàries: ajut 
material o de personal, de manera puntual o periòdica mitjançant convenis, premis o subvencions) 
i, al mateix temps, una millora per a la vida col·lectiva de la ciutadania. En aquest sentit, volem 
bandejar opcions dirigistes (l’Ajuntament com a motor i protagonista de l’activitat acaba per tenir 
efectes socialment paralitzadors) o d’altres d’absentistes (no subvencionar acríticament o amb 
criteris no objectius les propostes culturals que arriben des d’entitats o empreses). 

El model d’Esquerra basa la seva actuació en uns criteris i objectius clars basats en l’elaboració 
d’un Pla d’Actuació Cultural (PAC) de l’Hospitalet per 

• impulsar uns aspectes culturals deficitaris o encaminats a potenciar la creació d’un públic o 
reforçar la cohesió social, entenent la cultura com un element integrador que posi en contacte 
col·lectius provinents de realitats culturals diverses i que, alhora, actuï com a font d’arrelament 
nacional amb la llengua catalana com a vehicle lingüístic; 

• fer possible el dret democràtic a l’accés a la cultura: entrades bonificades, organització d’actes 
populars, campanyes de difusió...;  

• suplir en la mesura de les possibilitats municipals les deficiències fruit de la manca de voluntat 
de la Generalitat; segons la legislació catalana, estatal i europea sectorials, a més del servei de 
biblioteca, els ajuntaments tenen altres funcions en matèria cultural: arxius, museus, protecció 
i foment de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, del sistema 
bibliotecari, del patrimoni cultural, d’incentius fiscals a la participació privada en mecenatge; 

• donar suport al teixit associatiu local i al més generalista que vetlla per la cultura local i  
catalana de manera organitzada i fructífera. 

Equipaments 

Cal crear una infraestructura pública, racional i apropiada per a la ciutadania: sales polivalents, 
espais d’assaig per a grups musicals i teatrals, sales audiovisuals i videoteques. Cal primar la 
rendibilitat cultural en les despeses, però cal vigilar també de manera especial la despesa corrent, 
ja que no és estalviar inaugurar un local barat amb elevats costos de manteniment o que sigui 
infrautilitzat a la llarga. És convenient disposar i mantenir espais públics coberts que, segons els 
recursos, es poden anar especialitzant: així la figura d’un pavelló cobert polivalent per districte —
apte per a l’esport, el concert, ball, teatre— és el mínim que considerem exigible, i que a hores d’ara 
no hi és, a la nostra ciutat, si no és la del Districte VI, que no té les característiques per ser 
polivalent. A partir d’aquí, proposem d’analitzar les mancances reals, la rendibilització, la millora i 
l’adequació dels equipaments existents i la planificació fins al 2010 dels equipaments necessaris i 
la reserva pressupostària consegüent (són equipament irresolubles en dos o tres pressupostos 
anuals...) en el marc del PAC, tot avaluant-ne els costos de manteniment, la polivalència dels 
locals, la utilització d’energies renovables i les propostes que es facin a partir de concursos d’idees 
i de les mateixes entitats i usuaris de l’àmbit territorial corresponent. 

Malgrat els problemes de finançament amb què se solen trobar les regidories de Cultura, hi ha 
recursos externs, públics i privats, a l’abast i maneres imaginatives de finançar actuacions. D’altra 
banda, reivindiquem com a aspecte bàsic de la nostra proposta cultural l’augment, fins al 6%  del 
total del pressupost, de les partides destinades a l’àrea cultural (una de les més baixes dels 
pressupostos municipals), atès que per millorar la qualitat de vida de la ciutadania és 
imprescindible facilitar-li l’accés a la cultura. 

En la planificació i l’anàlisi de les possibilitats existents, cal tenir en compte els locals públics o 
privats existents, cal donar suport a la creació d’infraestructures per part de la societat civil i a 
la millora de les ja existents, ja que les entitats que disposen de patrimoni propi són les que 
ofereixen una més gran garantia de continuïtat i de treball seriós. En aquest sentit, cal donar 
continuïtat a la iniciativa de millora del Teatre del Centre Catòlic per part d’una escola taller i fer-la 
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extensiva a d’altres infraestructures com l’Ateneu de Cultura Popular o els auditoris i sales 
d’escoles amb vocació d’obertura al barri i a la ciutat, com el de la Torrassa. 

Pel que fa a la gestió dels equipaments culturals públics de la ciutat cal crear un Institut Municipal 
de Cultura que inclogui la gestió del Teatre Joventut, l’Auditori Barradas i tots els Centres Culturals 
de la ciutat, aquest Institut Municipal de Cultura vetllarà per la gestió eficient dels equipaments, 
així mateix comptarà amb professionals que elaborin la programació d’aquests equipaments, per 
una banda la programació d’actuacions culturals  professionals de qualitat (teatre, música i 
dansa), les activitats culturals amateurs de les entitats de la ciutat i activitats culturals que es 
duen a terme als centres culturals en format curs, taller o jornada, optimitzant la contractació 
d’equipaments i professionals que duguin a terme aquestes activitats, duent a terme una 
programació anual; aquestes activitats hauran de ser dissenyades en funció a consultes als usuaris 
de prioritats i interessos d’activitats. 

Cultura artística 

L’Ajuntament ha de facilitar ajut material o de personal per donar suport a la creació artística dels 
ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet. Cal incentivar la producció cultural de l’Hospitalet a 
través de concursos d’idees per a la instal·lació d’elements artístics en els espais públics de la 
ciutat i beques, fórmules originals i modernes que generin l’interès dels creadors locals.   

Col·laborar en la conservació de tota expressió cultural local, especialment de les expressions de 
caràcter efímer (produccions plàstiques, literàries, musicals), en les col·leccions de les biblioteques 
públiques i en el Fons Municipal d’Art. 

Considerem adequat de crear un Consell assessor de la creació artística, integrat per creadors 
locals o vinculats a la ciutat i per associacions o entitats del sector per tal d’orientar l’Ajuntament 
en aquest sentit i avaluar-ne les actuacions. 

Cultura cívica 

Cal fomentar l’associacionisme local amb imaginació i sense caure en els paranys del model de 
potenciar entitats i associacions a partir de subvencions paternalistes i sovint clientalitzadores o 
del de jugar-hi un paper predominant sense deixar gairebé espai a la societat civil, amb la qual 
cosa es provoca un increment notable de la despesa pública i es posa en perill, a la llarga, la 
continuïtat de col·lectius i associacions locals. Ni paternalisme, ni dirigisme, ni elitisme. 

Esquerra opta per una alternativa diferenciada d’aquests dos models: potenciar l’entesa 
equilibrada entre l’Ajuntament i la societat civil, ja que sempre és més rendible 
econòmicament i pel que fa a resultats una entesa que no pas una actuació en solitari. 

Cal fer retrobar a les associacions l’espai que els correspon, incitar-les perquè es reconverteixin, 
donar-los suport com a instrument de vertebració social de la ciutat. 

Des del punt de vista econòmic, cal fer de la cogestió la fórmula vàlida per oferir serveis des de les 
mateixes associacions com a línia òptima de coordinació entre institucions i associacions. Cal 
donar prioritat a la concessió d’ajuts econòmics a les entitats que vulguin professionalitzar i 
modernitzar la seva gestió. És necessari un canvi en la política de subvencions que tendeixi a una 
política de convenis: el conveni de col·laboració per a actuacions no puntuals és el tipus òptim 
d’ajut, ja que implica un compromís planificat a dues bandes i una millor comunicació entre 
Ajuntament i entitats. 

En aquest sentit, cal fomentar el mecenatge per complementar el finançament dels projectes de 
les associacions; cal una política d’estímul al sector privat perquè col·labori en la promoció, la 
potenciació i el sosteniment d’iniciatives culturals. Proposem la creació del Servei de Mecenatge 
dins de l’Àrea de Cultura per tal de fomentar i gestionar les polítiques del petit i del gran 
mecenatge a la ciutat. 

Pel que fa a la infraestructura, a banda de donar suport a la creació d’infraestructures per part de 
la societat civil i a la millora de les ja existents, cal construir hotels d’entitats a la ciutat  fins a 
tenir-ne almenys un a cada districte, com a espai municipal a disposició de les entitats que no 
disposen d’infraestructura pròpia o adequada a les seves necessitats i cogestionat per 
l’Ajuntament i per les entitats.  

Cal potenciar una agenda periòdica d’activitats ciutadanes: sigui per mitjà de la web general de 
l’Ajuntament, de les sectorials, a través dels mitjans de comunicació amb participació municipal 
(mitjançant una secció fixa) o d’una Agenda d’Activitats Ciutadanes, o de tots quatre alhora. 
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Un altre aspecte que caldria tenir en compte és l’establiment d’una oferta territorialitzada i 
suficient de programes de formació de contingut cultural i de gestió d’entitats adreçats tant a les 
entitats com a la població en general, a partir de les aules de cultura. 

Cultura popular. Festes 

La Llei 2/1993 fixa com a deure de les administracions locals el foment de la cultura popular i 
tradicional. Cal prioritzar totes les manifestacions autòctones per intervenir contra la substitució 
lingüística i cultural del nostre país, i l’Ajuntament pot jugar-hi un paper molt important en la 
difusió i la potenciació d’aquestes manifestacions. 

Una concepció global de la cultura no pot considerar cultura nacional cap altra que no sigui la que 
es manifesta arreu de Catalunya i amb la llengua catalana com a vehicle. Considerem la cultura 
catalana com un dels pilars bàsics on reposa la identitat nacional del país; qualsevol ciutat 
d’aquest país, hagi seguit l’evolució historicosocial que hagi seguit, ha de tenir un caràcter propi 
que ha de participar d’aquesta identitat. I l’esforç que requereix fer que la cultura catalana arribi a 
ser a tot arreu l’autèntica cultura nacional no pot fer-se des de la concepció de la cultura com un 
patrimoni, sinó com un projecte en construcció, dinàmic i obert, que es projecta a l’exterior partint 
de la realitat nacional i local concreta. 

Cal incentivar una política d’intercanvis culturals amb altres poblacions de la resta dels Països 
Catalans amb la col·laboració de diferents entitats i associacions del municipi, potenciar els 
agermanaments amb d’altres poblacions de la nació per fomentar les relacions col·lectives i 
comptar amb els elements diferencials de la nostra cultura popular en les festes anuals, siguin del 
calendari festiu tradicional o no. 

Pel que fa a les Festes Majors de barris cal incentivar la autogestió per part de les Comissions de 
Festes, essent l’Ajuntament un mer suport a la voluntat popular de barri, facilitant els recursos 
econòmics i, sobretot, d’infrastructures, que la Comissió de Festes consideri necessàries, establint 
criteris d’igualtat entre les diferents Festes Majors.  En aquest sentit cal fer una contractació 
global de totes les Festes Majors d’un seguit d’infrastructures comunes a tots els barris, per 
exemple escenaris, equips de só i de llum, lloguer de cadires i taules, per tal de poder economitzar 
la contractació i, a través del sistema de concurs públic, optar pel proveïdor que ofereixi millors 
condicions econòmiques i tècniques, evitant la contractació a proveïdors per “costums”. 

Les Festes de Primavera han de ser promogudes per l’Ajuntament però amb la cogestió de les 
entitats de la ciutat, en especial totes les Comissions de Festes de la ciutat, que participaran en el 
disseny de les Festes de Primavera. 

Les Festes de Primavera han de fugir del centralisme que ara té, s’ha de vetllar perquè a tota la 
ciutat hi hagi un equilibri en les activitats de la festa principal, en aquest sentit s’haurien de fer 
rotatoris els espais, per exemple no fent sempre les actuacions musicals a La Farga. 

Pel que fa al contingut de les Festes de Primavera haurien de tenir una doble vessant que 
esdevinguin objectius: per una banda la promoció de les activitats i cultura local, amb la promoció 
de les activitats culturals i d’oci d’hospitalencs i hospitalenques i, per altra banda potenciant la 
cultura catalana, i no només en espectacles tradicionals, Esquerra proposa que, com a mínim, un 
dels tres grups musicals que intervenen durant les Festes de Primavera, hauria de ser un grup o 
intèrpret que actuï en català.  

S’ha de vetllar perquè totes les activitats de les Festes de Primavera siguin gratuïtes, 
especialment les actuacions musicals. 
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8.Patrimoni històric 
La cura del patrimoni històric de la  ciutat és una responsabilitat en vers la nostra història però 
també en vers el present i el futur. Aquest patrimoni és el conjunt de bens culturals, 
arquitectònics, socials i històrics que ens permeten identificar-nos col·lectivament i alhora son una 
font d’integració per les persones nouvingudes. 

Aquest patrimoni ha estat poc cuidat per l’Ajuntament i, entenem, que protegir-lo, restaurar-lo i 
divulgar-lo, és absolutament necessari i complementari al desenvolupament de la ciutat per tal de 
preservar la seva identitat. 

Posar en ordre i fil a l’agulla als deures de l’Ajuntament en aquest sentit no és tant qüestió de 
diners com de planificació i voluntat  de fer-ho. Cal elaborar un Pla de salvaguarda i de difusió 
del patrimoni històric de l’Hospitalet, que inclogui els agents de seguiment i la regulació de les 
actuacions de conservació. 

Aquest pla ha de preveure una reserva de diners dels pressupostos municipals anuals al marge de 
la partida per a Cultura per adquirir algun element moble o immoble si es dóna el cas, i potenciar la 
política de donacions per part de particulars (especialment textos i fotografies). 

Igualment,. una altra figura que cal crear i potenciar, és un Pla Especial de Protecció del Paisatge 
urbà de la ciutat, on protegirem tots els elements que han configurat el paisatge de la ciutat. 
Entenem que dins la nostra ciutat hi trobarem diferents paisatges, que ens ajudaran a conèixer i 
explicar la nostra la historia. Aquest Pla ha d’ésser dinàmic i permetre la incorporació de nous 
elements conforme es vagi configurant el paisatge del present i del futur. 

Proposem algunes mesures imprescindibles en aquest sentit i que, alhora s’articulin en un eix dins 
de la política cultural de la ciutat : 

-Actualitzar i reeditar la Guia del patrimoni historicoartístic editada el 1996 per fer-ne una nova 
difusió en el marc d’una campanya per fer conèixer a la ciutadania el patrimoni que és propietat de 
tots els hospitalencs i hospitalenques. 

-Revisar l’ inventari local de béns culturals  per tal que reculli les característiques del bé i ,l’estat 
en què es troba i que permeti planificar el futur destí, el rendiment cultural i econòmic i la gestió 
d’aquest patrimoni comú. Aquest catàleg o inventari ha d’estar a l’abast del públic i dels 
investigadors. A més, cal tenir clar que la conservació d’aquests béns és un deure dels propietaris i 
posseïdors, i que l’Ajuntament n’ha d’exigir la conservació i establir, si s’escau, mesures cautelars 
(inspeccionar i, si cal, sancionar).  

- Revisar el catàleg d’edificis patrimonials de protecció local i els criteris de catalogació per tal 
d’evitar l’arbitrarietat en la des catalogació d’edificis. Cal revisar també la situació dels edificis que 
estan catalogats com a patrimoni nacional per tal de millorar la seva protecció. 

Cal conservar la memòria col·lectiva i els signes d’identitat de la ciutat, i divulgar-los de manera 
estable. Especialment important  i urgent en aquesta línia per la propera legislatura és la 
conservació del Conjunt Històric del Carrer Xipreret i Can Sumarro i de l’última zona agrícola de 
la ciutat, coneguda com a Can Trabal que es troben actualment en greu perill. 

  

Conjunt Carrer Xipreret i Can Sumarro:  

- Proposem la revisió del planejament vigent urbanístic de la zona ( PERI) per tal 
d’assegurar la situació actual d’aquest important i únic conjunt patrimonial . 

- Catalogació correcta d’aquest conjunt al catàleg municipal ( PEPPA) per tal de ser protegit 
com a conjunt. 

- Desenvolupament d’un Pla de protecció i conservació íntegra d’aquest nucli per tal de 
facilitar la seva preservació i protegir-lo de les contínues intervencions destructives que el 
van minvant. 

 

 

Can Trabal : 

- Rehabilitació integral de la zona com a espai públic lúdic- cultural, on es puguin combinar 
les actuacions divulgatives i educatives amb activitats lúdiques i d’oci.   
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- Crear un Museu de l’Hospitalet Agrícola a la zona de Can Trabal, aprofitant l’existència 
d’algunes masies que poden tenir encara materials i eines agrícoles tradicionals, amb una 
exposició permanent amb suport gràfic i textual sobre el passat agrícola de la ciutat; a mig 
termini, mitjançant una investigació planificada sobre el passat industrial al voltant de 
l’aprofitament dels recursos hídrics que ha tingut la ciutat. 

- Aquesta experiència s’ha d’estendre al tèxtil, mitjançant la creació d’un Museu de la 
Indústria Tèxtil de l’Hospitalet a Can Trinxet i, en el pròxim, als materials per a la 
construcció (bòviles). 

La història recent de la ciutat ha comportat sovint l’aposta per la construcció i la 
modernització, pensem que aquest objectiu no és incompatible amb la conservació dels 
elements patrimonials que han conformat també aquesta ciutat mil·lenària, preservant una 
identitat i unes formes de vida que alhora son també una forma d’integració per les noves 
ciutadanes i ciutadans. 
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9 Política lingüística 
 

Si tenim clar que l’objectiu de la normalització lingüística és, per a Esquerra, l’hegemonia de la 
llengua catalana en tots els àmbits, és evident que som molt lluny d’acomplir-lo. És especialment 
preocupant la situació lingüística en les relacions entre la població jove i en àmbits com 
l’empresarial, la justícia, els mitjans de comunicació, els audiovisuals i la indústria cultural; alhora 
que és desigual en els diversos territoris de la nació. 

Des de l’Ajuntament cal impulsar de manera decidida el procés de normalització lingüística, tant 
en les activitats pròpies com en tots els àmbits de la població. 

L’objectiu fonamental quant a la política lingüística que s’ha de seguir ha de ser l’assoliment de 
la plena normalització de l’ús de la llengua catalana a les seves dependències i estendre, de 
manera progressiva i ferma, l’ús del català a la població. 

A partir de les dades sociolingüístiques de la població, obtingudes a partir dels padrons 
municipals, enquestes, estudis, etc., cal decidir les accions prioritàries de normalització lingüística. 

Igualment important és presentar mocions al Ple favorables a la unitat de la llengua catalana, a 
l’ampliació de les respectives lleis de normalització i de política lingüística i dels ajuts oficials a 
l’extensió del coneixement i de l’ús del català i a tots aquells aspectes de la política lingüística 
coherents amb el que defensa Esquerra.  

Pel que fa a la normalització lingüística interna de l’Ajuntament s’ha avançat en els darrers anys, 
des de l’existència del Centre de Normalització Lingüística (CNL). Segons la nova redacció de 
l’article 5 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, establerta per la Llei 1/1998, de 
política lingüística, el català és la llengua pròpia de l’administració local i, per tant, tota la 
documentació interna i tot el que s’adreça a la ciutadania o a d’altres administracions, s’ha de fer 
en català. 

L’Ajuntament ha d’assumir la responsabilitat i el lideratge que li correspon en política lingüística 
en l’àmbit municipal, i no delegar-la íntegrament al Centre de Normalització Lingüística. Cal 
augmentar l’assignació pressupostària destinada a normalització lingüística, no només pel 
que fa al CNL, sinó a subvencions, exempcions fiscals i creació d’un Servei d’Assessoria Lingüística 
interna. 

PLA MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

L’Ajuntament de l’Hospitalet ha de ser l’ens capdavanter en la normalització lingüística amb 
l’elaboració del Pla municipal de normalització lingüísitca (PMNL), aquest pla ha de contenir les 
mesures oportunes per a la normalització lingüística de l’Hospitalet, tenint en compte que la 
nostra ciutat és un dels darrers municipis en fer aquesta tasca, la immensa majoria d’Ajuntaments 
han dut a terme aquesta tasca fa molts anys, mentre que a la nostra ciutat és una de les 
assignatures pendents. 

A instàncies d’Esquerra, la darrera legislatura es va aprovar el Reglament d’Usos Lingüístics per a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, que ha de suposar un avanç important en l’ús de la llengua catalana 
a l’administració municipal. Des d’Esquerra a l’Hospitalet ens comprometem a vetllar pel seu 
correcte desenvolupament i aplicació durant la propera legislatura.   

El Reglament d’Usos Lingüístics ha d’afectar a tots els àmbits de la nostra ciutat, començant pel 
propi Ajuntament, incloent-hi les empreses públiques i les seves activitats pròpies, sobretot els 
mitjans de comunicació locals, en especial el Diari de l’Hospitalet. 

Cal implicar-hi les entitats culturals i esportives, els partits polítics, els sindicats, les 
organitzacions d’empresaris i de comerciants, les associacions de veïns, perquè, coordinadament 
amb l’Ajuntament i el CNL, actuïn d’impulsors i de supervisors de la normalització lingüística en el 
seu àmbit d’actuació.  

El Reglament ha de ser una eina que afavoreixi i impulsi la normalització del català a la nostra 
ciutat, també s’ha de preveure que afecta a altres polítiques locals, en especial polítiques 
pressupostàries, educatives, socials, d’acollida de la nova immigració, d’ocupació, etc. 



ESQUERRA L’H – ELS VERDS   

PROGRAMA ELECTORAL 2011 27 

ADMINISTRACIÓ LOCAL 

És necessari fer complir o complementar les lleis, especialment amb l’exigència del coneixement 
suficient de la llengua catalana a tot el funcionariat i personal laboral. 

Organitzativament, cal traspassar tots els temes de normalització lingüística a l’àrea d’Alcaldia, 
perquè la política lingüística no és només cultura o ensenyament, sinó que afecta tots els 
departaments de l’Ajuntament. 

Cal tenir aprovats uns perfils lingüístics del personal d’acord amb les tasques que desenvolupin. 
Aquests perfils els ha d’elaborar el personal tècnic del CNL i han de tenir el consens, si és possible, 
de tots els grups municipals. Cal mantenir l’exigència del coneixement del català (oral i escrit), 
segons aquests perfils, en la convocatòria de noves places i en les promocions internes de 
l’Ajuntament. Aquest aspecte queda regulat pels articles 294.2 i 310.2 de la Llei 8/1987, modificats 
per la Llei 1/1998. 

És necessari elaborar un pla de formació quadriennal per al personal, adequat als perfils 
lingüístics. 

Després de més de 25 anys d’ajuntaments democràtics i més de 15 anys de la prescripció del 
termini establert per les primeres lleis de normalització lingüística, encara hi ha moltes plaques de 
carrer per normalitzar: cal fer una política de catalanització i adequació de les plaques, a càrrec dels 
pròxims pressupostos municipals, i vetllar perquè s’utilitzin arreu els nomenclàtors en la forma 
oficial.  En aquest sentit les JERC a l’Hospitalet van instar a Esquerra a la presentació d’una moció 
rebutjada pel govern municipal; Esquerra continuarà reclamant aquesta actuació fins que es dugui 
a terme. 

És important exigir la normalització de la documentació als proveïdors i concessionaris de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen.  Cal seguir l’exemple de la Generalitat de 
Catalunya que inclou en les clàusules de contractació requisits de normalització lingüística 
(instruccions en català, etiquetatge en català, etc.) 

Per impulsar decididament la normalització interna, es fa necessari disposar de personal propi de 
normalització amb dedicació exclusiva, que dugui a terme tasques d’assessorament lingüístic 
intern i de foment del coneixement i de l’ús del català en tots els departaments i els organismes 
que en depenen, en col·laboració estreta amb el CNL. Si no es fa així, un ajuntament tan complex 
com el de l’Hospitalet pot arribar a col·lapsar els serveis d’assessorament lingüístic i de formació 
del CNL. 

És important que a les biblioteques municipals hi hagi subscripcions de la premsa local, comarcal i 
nacional  en català. Igualment, en la línia de la biblioteca plurimediàtica que s’ha estès 
darrerament, s’ha de vetllar perquè els usuaris tinguin disponible les últimes novetats de material 
audiovisual editat en català.   

Finalment, l’Ajuntament es convertirà en impulsor del programa de voluntariat lingüístic, donant-
lo a conèixer i promocionant-lo entre els seus treballadors i la ciutadania en general, de manera 
que el programa pugui beneficiar cada vegada més persones interessades en aprendre la llengua 
catalana. 

ENTITATS 

A part de les actuacions previstes al PMNL en l’àmbit sociocultural, s’han d’incloure clàusules de 
normalització lingüística en els convenis amb les entitats i en els acords puntuals per atorgar 
subvencions i oferir el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions que s’hi indiquin, en 
aquest sentit l’Ajuntament vetllarà perquè totes les comunicacions (publicacions d’entitats, 
cartells, díptics, espais web, etc) estiguin, com a mínim, en català. 

SECTOR SOCIOECONÒMIC 

A més de les mesures previstes al PMNL, cal difondre des de les àrees municipals relacionades 
amb l’activitat econòmica i de consum les subvencions que la Generalitat  concedeix a les 
actuacions normalitzadores i donar ajuts mitjançant exempcions en l’IAE als comerços i a les 
empreses del municipi que avancin en l’ús del català, tal com durà a terme l’Ajuntament de Reus a 
partir d’un informe jurídic que n’ha validat la possibilitat. 

D’acord amb el seu objectiu, proposem que l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
difongui els drets lingüístics dels consumidors que, en el cas del Principat, recull la Llei 1/1998 i la 
que se’n deriva i vetllar perquè no es conculquin els drets que s’hi especifiquen. 
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Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, es farà la distribució de diferents recursos al comerç de la 
ciutat en català (bosses, rètols amb l’horari, informació a l’usuari, etc.). 

Es reformaran les ordenances municipals relatives a l’autorització d’obertura de comerços, petits i 
grans, incloent que la retolació exterior i interior del local hauran d’estar, com a mínim, en català, 
essent aquest un requisit imprescindible per a l’obtenció de la llicència d’obertura.  Es tindrà 
especial cura en aquest aspecte a les grans infrastructures comercials, Centre Comercial La Farga, 
Centre Comercial Gran Via i totes les empreses i comerços que s’instal·lin al Districte Econòmic.   

L’Ajuntament facilitarà als comerços ja instal·lats la substitució de la retolació, amb una previsió 
de subvencions per a la retolació en català. 

En conveni amb el CNL i l’Àrea de Promoció Econòmica s’organitzaran cursos de formació en 
català, tant conceptes bàsics com especialitzats per sectors comercials.  

EDUCACIÓ 

Cal facilitar els mitjans als centres d’ensenyament que porten a terme programes de normalització 
lingüística, programes que s’han de fer en el marc d’un programa global i coherent, i impulsar-los 
des del mateix Ajuntament en els centres on no s’hagin establert. 

En aquest sentit, cal dinamitzar els projectes lingüístics als centres d’ensenyament i rendibilitzar 
al màxim la participació municipal en els consells escolars. 

És important promoure el reciclatge lingüístic del professorat de tots els nivells educatius i oferir 
els mitjans per a la innovació i la recerca en el camp de la normalització i la sociolingüística des de 
les entitats ciutadanes i particulars. 

SECTOR AUDIOVISUAL I NOVES TECNOLOGIES 

Cal que des de l’Ajuntament es facin els contactes necessaris per tal d’aconseguir que les 
pel·lícules doblades al català arribin als cinemes de la ciutat.  
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10  Esports i activitat física 
 

L’esport és una activitat que afecta de manera molt favorable la salut i el benestar de les 
persones, ja que millora el seu estat físic i mental. A més, també serveix com a vehicle per tal 
d’establir relacions socials i desenvolupar valors positius per a l’individu i per la col·lectivitat. És 
per això que des d’Esquerra a l’Hospitalet apostem pel foment des de l’Ajuntament de la pràctica 
de l’esport de manera accessible per a tots els ciutadans i ciutadanes, millorant i augmentant les 
instal·lacions esportives de proximitat i democratitzant la pràctica esportiva per poder arribar a 
tothom, independentment de la seva condició física o els seus objectius esportius. 
 
FOMENT DE L’ESPORT 
 
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha de tenir un paper actiu en el foment de l’esport entre 
la ciutadania. Aquest foment ha de basar-se en els efectes beneficiosos que té l’esport per a la 
salut de les persones, tant física com mental. I també pels beneficis socials que té l’esport, com a 
poder integrador i creador de relacions socials que augmenten la cohesió social de la nostra ciutat.  
 
Aquest foment de l’esport ha de ser transversal, de manera que arribi al conjunt de ciutadans, 
independentment de les seves circumstàncies, condició física, edat o gènere. L’esport ha de ser un 
actiu important de la societat de l’Hospitalet. Per això, des d’Esquerra a L’Hospitalet proposem: 
 

-Creació d’un comitè esportiu amb representants de les àrees d’esports, educació, salut, 
participació ciutadana i entitats per tal de millorar la coordinació de les activitats 
esportives i controlar la gestió de les instal·lacions esportives municipals de la ciutat. 
-Campanyes periòdiques de foment de les activitats esportives, especialment per a 
aquells col·lectius que poden tenir menys informació al respecte, com infants, gent gran i 
persones discapacitades. 
-Organització de competicions escolars, d’adults i gent gran no federades amb motiu de 
les diverses festes majors i festes populars que es celebren a la ciutat. 
-Foment de l’esport al lloc de treball com a element de salut laboral, incentivant la 
instal·lació d’espais esportius a aquelles empreses o espais de treball on sigui possible 
mitjançant la regulació per ordenança o amb altres mesures incentivadores. A més, 
aquests espais estaran oberts als barris. Un d’aquests espais s’hauria de situar en la 
futura Ciutat Judicial de l’Hospitalet. 
-Secció fixa i actualitzada constantment al web Canal’h dedicada a esports, tant de 
competició, com aficionat. En aquest espai es podrà trobar tota la informació relativa a 
instal·lacions, agenda d’activitats o retransmissions esportives. 
-Recolzament per part de l’Ajuntament a les iniciatives esportives d’aficionats sorgides 
als barris de la nostra ciutat per mitjà de la posada a disposició de les instal·lacions 
esportives municipals i l’ajuda en la recerca de finançament o patrocinadors per a 
aquestes iniciatives.  
-Incorporació i enfortiment de programes esportius especials per a gent gran i 
discapacitats a les instal·lacions esportives municipals. Aquests programes aniran a càrrec 
de personal especialitzat i seran plenament adaptats a les necessitats d’aquests 
col·lectius de l’esport com a instrument de salut. 
-Introducció d’activitats esportives als casals de gent gran mitjançant convenis amb les 
entitats gestores d’aquests espais. 
-Recolzament per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a esports que hagin 
arribat a la nostra ciutat de la mà dels nouvinguts i que puguin servir com a eina 
d’integració i de relació entre els ciutadans, tals com el criquet. 

 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
Per tal que els ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet puguin practicar plenament activitats 
esportives cal que les instal·lacions a la seva disposició siguin les adients. És important l’existència 
d’una xarxa esportiva de qualitat i de proximitat a la nostra ciutat per tal que tothom pugui tenir 
accés a la pràctica esportiva. A més, cal que aquests espais siguin dinàmics i ofereixin un ventall 
ampli d’activitats, de la mateixa manera que cal una gestió eficaç i eficient de les instal·lacions. 
Per aconseguir la millora de la quantitat de les instal·lacions esportives de la ciutat i del seu 
funcionament, des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
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-Creació d’un Patronat Municipal que gestioni totes les instal·lacions esportives 
municipals de la ciutat, dirigida per a professionals formats en gerència d’equipaments 
esportius. 
-Augmentar el nombre de poliesportius municipals fins a assolir la fita de tenir un 
poliesportiu municipal per cada barri de la ciutat, que doni servei a no més de 20000 
habitants. 
-Construcció d’instal·lacions poliesportives obertes al públic a espais tals com parcs o 
passeigs i assegurar el seu manteniment en bones condicions. 
-Construcció de circuits de cursa i de ciclisme als parcs públics, juntament amb informació 
sobre pràctica esportiva que faci dels espais públics espais esportius per a qualsevol 
ciutadà. 
-Aprofitament del cobriment de les vies del tren a la ciutat per tal de convertir el calaix en 
un espai de pràctica esportiva, amb pistes poliesportives i circuits de carril bici i cursa. 
-Augment del carril bici fins a donar cobertura a tots els barris de la ciutat, a més de 
millorar les connexions entre els diversos trams existents. 
-Adaptació de l’accés de les instal·lacions esportives per a discapacitats. 
-Incorporació de mecanismes de transparència en la gestió de les instal·lacions esportives 
municipals per part d’entitats no públiques. Cal assegurar el seu bon funcionament 
econòmic, la seva accessibilitat per part dels ciutadans i la seva àmplia oferta esportiva. 
-Extensió dels mecanismes de transparència pel que fa a les ajudes públiques als clubs 
esportius de la ciutat, prioritzant les ajudes a aquelles entitats que fomentin l’esport 
popular. 
-Foment del patrocini privat d’instal·lacions esportives que ajudi a la millora de les 
instal·lacions o el seu manteniment. A més, s’incorporaran incentius fiscals per a aquelles 
empreses o entitats privades que fomentin l’esport popular a la nostra ciutat. 

 
ESPORT DE COMPETICIÓ 
 
L’esport de competició es converteix en ocasions en un instrument incentivador de la pràctica 
esportiva que cal fomentar. A més, també és un bon instrument per tal de donar a conèixer la 
nostra ciutat arreu i projectar-ne una imatge positiva. Per això, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de 
donar recolzament als esports de competició que es desenvolupin a la nostra ciutat. Des 
d’Esquerra a l’Hospitalet considerem que això cal fer-ho per mitjà de les propostes següents: 
 

-Augmentar el recolzament a aquells clubs esportius que es troben en categories superiors 
del seu esport i que realitzen tasques d’esport de base a la ciutat. 
-Fomentar el patrocini esportiu amb incentius fiscals o la realització de tasques 
d’intermediació o mecenatge. Manteniment de les instal·lacions esportives en un bon 
estat pels equips de al ciutat. 
-Recolzament prioritari a les iniciatives esportives sorgides als barris, especialment en 
aquells esports en els quals la nostra ciutat no té equips importants. 
-Augmentar la cobertura, informació i retransmissions d’esport femenins i practicats per 
discapacitats als mitjans de comunicació municipals. 
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11  Participació ciutadana 
 
A Esquerra l’Hospitalet pensem que la participació ciutadana ha de ser un dels motors en les 
relacions entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i els ciutadans i ciutadanes. Hem de ser capaços de 
dotar a la ciutadania dels instruments necessaris per tal que puguin implicar-se de manera plena 
en la vida de la ciutat, també com a actors en la formulació de polítiques, l’intercanvi d’informació 
i la presa de decisions. 
 
És per això que durant la legislatura anterior. Des d’Esquerra varem presentar un pla director de 
participació ciutadana que creiem ha de ser la base per estructurar una participació plena dels 
ciutadans i ciutadanes en els afers de ciutat que els afecten, tant a nivell individual, com territorial 
com sectorial. Alhora, és important dotar a la ciutadania de millors instruments d’interacció amb 
l’Ajuntament de la nostra ciutat 
 
PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL 
 
La implicació de la ciutadania en els afers de la ciutat ha de ser possible, en primer lloc, de manera 
individual. Qualsevol individu, com a ciutadà de l’Hospitalet, ha de tenir accés a tota la informació 
que li sigui necessària sobre els afers de ciutat que li interessin. Per això, des d’Esquerra 
l’Hospitalet proposem: 
 

-Campanyes periòdiques d’informació al ciutadà sobre els diversos canals i formes de 
participació. 
-Campanya de coneixement de la figura del Defensor del Ciutadà i de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. 
-Reservar espais als mitjans de comunicació municipals per vehicular iniciatives 
ciutadanes i sol·licituds d’Audiència Pública i consulta popular. 
-Reservar espai als mitjans de comunicació municipals sobre els projectes més destacats 
abans de ser aprovats i un resum dels diferents actors municipals i sobre els mocions 
presentades al ple i la postura de cada grup polític. 
-Increment de la implantació de punts d’informació als mercats. 
-Foment de la pàgina web i del teletext de la TV local com a eina d’informació. 
-Retransmissió dels plens per ràdio i TV locals. 
-Sessions públiques de les Juntes Generals de les empreses municipals, que passaran a 
celebrar-se per la tarda. 

 
D’igual manera, des d’Esquerra considerem que la ciutadania ha de tenir els instruments 
necessaris per tal de poder donar la seva opinió sobre els temes de ciutat i a fer propostes que 
puguin ser considerades pels actors polítics. Per tal de fer-ho realitat, des d’Esquerra proposem: 
 

-Fomentar i ampliar l’Audiència Pública per a tots aquells projectes que tinguin una 
afectació directa en al vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes. De la mateixa manera, 
cal incorporar la possibilitat que aquesta Audiència sigui sol·licitada pels consells 
sectorials, els consells territorials, el Defensor de la Ciutadania i un determinat nombre de 
ciutadans. Aquesta Audiència Pública podrà ser tant de ciutat com de districte, en funció 
de la naturalesa dels temes a tractar. 
-Realització d’enquestes en forma de qüestionari per remesa postal als ciutadans 
adjuntant informació bàsica del projecte i consideracions favorables i contràries dels 
diferents grups polítics, associacions o consells de participació sobre aquells projectes que 
impliquin una inversió superior al 10% del Pressupost Municipal anual. 
-Realització d’enquestes anuals sobre el grau de satisfacció dels ciutadans respecte als 
serveis municipals i les principals actuacions de l’Ajuntament, amb un contingut aprovat 
pel Consell de Ciutat, a proposta del Defensor del Ciutadà. A més, caldrà fer enquestes 
sobre temes concrets a proposta de consells sectorials o territorials. 
-Facilitar la convocatòria de consultes populars i possibilitar la seva celebració a nivell 
territorial, a partir de la recollida de signatures o a proposta dels consells sectorials o els 
consells territorials. 
-Establir procediments que facilitin i facin més efectiva la possibilitat de cursar propostes 
per part de persones individualment, entitats o col·lectius, que es centralitzaran a l’Oficina 
del Defensor del Ciutadà, que serà l’encarregat d’estudiar-les i traslladar-se al consell de 
participació que s’escaigui o a l’alcaldia o regidoria corresponent. 
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DEFENSOR DEL CIUTADÀ 
 
Des d’Esquerra l’Hospitalet pensem que és important que els ciutadans i ciutadanes tinguin un 
òrgan al seu abast que vetlli pels seus drets en les relacions que mantinguin amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet. En una ciutat tant gran i complexa com la nostra, poden sorgir disfuncions i 
problemes entre la ciutadania i els administracions que cal que siguin analitzades i solucionades 
per una figura independent que vetlli pel bon funcionament de l’administració en les seves 
relacions amb els ciutadans. 
 
És per això que us proposem al creació del Defensor del Ciutadà, que tindrà per missió vetllar pels 
drets dels ciutadans en relació amb les actuacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i 
dels organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat, els ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet 
amb un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa podran adreçar-s’hi per sol·licitar la seva 
actuació. Si la consulta o queixa és admesa a tràmit, el Defensor del Ciutadà haurà d’analitzar-la, 
estudiar les possibilitats de resolució i demanar tota la informació necessària, que els organismes 
de l’Ajuntament estaran obligats a facilitar-li. Finalment, comunicarà les seves conclusions als 
afectats i formularà les resolucions que consideri convenients. 
 
El Defensor del Ciutadà serà nomenat i cessat pel Ple, a proposta de l’alcaldia després de 
consultar-ho amb el Consell de Ciutat i amb els grups municipals, amb una majoria qualificada de 
2/3 dels regidors. El Defensor del Ciutadà presentarà anualment un informe sobre les seves 
actuacions al Ple i també ho podrà fer de manera extraordinària a iniciativa pròpia en casos que ho 
requereixin. 
 
El Defensor del Ciutadà haurà de crear un registre propi de les queixes i propostes rebudes a la seva 
oficina que sigui accessible pels regidors, que podran consultar les seves actuacions quan ho 
considerin convenient.  
 
D’acord amb les queixes i propostes rebudes, el Defensor del Ciutadà podrà intervenir i interactuar 
amb el Consell de Ciutat, els consells sectorials i els consells territorials de la ciutat, proposant 
reunions o introduint punts a l’ordre del dia. D’igual manera, també podrà cursar les propostes que 
li arribin a aquests consells o als organismes municipals relacionats amb la naturalesa de la queixa 
o proposta rebuda. 
 
Així mateix, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà passarà a dependre del Defensor del Ciutadà. 
 
CONSELLS TERRITORIALS 
 
Gran part de la vida de la ciutadania es dóna en el seu entorn més proper, el Districte en el qual viu. 
És per això que és necessari que els estructures de participació siguin properes als ciutadans. Des 
d’Esquerra l’Hospitalet proposem la creació de consells territorials arreu de la ciutat, per fomentar 
la participació ciutadana en relació amb els temes més propers, del seu barri. 
 
Aquesta consells territorials han de mantenir una representació plural, formada per representants 
polítics, representants d’entitats i individus, de manera que quedin representats tots els punts de 
vista i es pugui tenir una visió àmplia i plural amb els representants polítics en minoria. Els 
consells territorials es celebraran de manera ordinària trimestralment i tindran com a principals 
funcions: 
 

-Ser un espai obert de diàleg i discussió sobre temes que afecten els ciutadans de cada 
districte de la ciutat de l’Hospitalet. 
-Elaborar propostes i elevar-les al Ple de l’Ajuntament perquè allà s’hi debatin després de 
l’acord previ del Consell territorial al respecte. 
-Vehicular les propostes individuals que tinguin a veure amb el seu àmbit d’actuació i que 
els remeti el Defensor del Ciutadà. 
-Demanar Audiències Públiques perquè algun dels seus membres pugui exposar les 
postures del consell respecte determinat tema. També podrà demanar a l’Alcaldia la 
convocatòria de consultes als ciutadans quan ho consideri escaient. 

 
CONSELLS SECTORIALS 
 
Els Consells Sectorials han de ser un instrument que permeti a l’Ajuntament de l’Hospitalet dur a 
terme les polítiques específiques més adequades per a cada sector d’activitat que trobem a la 
nostra ciutat. D’aquesta manera, és important que els consells sectorials tinguin una composició 



ESQUERRA L’H – ELS VERDS   

PROGRAMA ELECTORAL 2011 33 

plural i un funcionament dinàmic que permeti dinamitzar i millorar les actuacions municipals en 
els àmbits que tracten. 
 
Per tal de millorar el funcionament dels consells sectorials de la ciutat de l’Hospitalet, des 
d’Esquerra us proposem: 
 

-Augmentar el nombre de consells de participació i els àmbits que afecten, amb la creació i 
posada en marxa efectiva del Consell de Joventut; de Prevenció i Seguretat Ciutadana; dels 
Col·lectius de discapacitats; de l’Habitatge, de Política Lingüística; de la Dona; i de Política 
Fiscal. 
-Introduir representants individuals en els consells sectorials per millorar la informació 
que aquests reben i enriquir els seus punts de vista. 
-Possibilitat de qualsevol dels membres del Consell Sectorial de proposar temes per al 
debat. Aquesta potestat la tindrà també el Defensor del Ciutadà. 
-Possibilitat dels Consells Sectorials d’elevar propostes al Ple i precs i preguntes.  
-Possibilitat de demanar Audiències Públiques perquè algun dels seus membres pugui 
exposar les postures del consell respecte determinat tema. També podrà demanar a 
l’Alcaldia la convocatòria de consultes als ciutadans quan ho consideri escaient. 

 
CONSELL DE CIUTAT 
 
A Esquerra l’Hospitalet, pensem que la posada en marxa del Consell de Ciutat com a òrgan de 
participació a nivell global ha de ser ràpida i eficaç. D’aquesta manera, cal aconseguir que aquest 
Consell sigui un instrument imprescindible per al debat i la participació en la presa de decisions 
que afectin la nostra ciutat.  
 
Per això, des d’Esquerra l’Hospitalet demanem la seva creació i posada en marxa efectiva de 
manera immediata. A més, us proposem diverses mesures que haurien d’ajudar a millorar el seu 
funcionament: 
 

-Introduir representants individuals en la seva estructura per tal d’enriquir els debats que 
es duguin a terme i tenir accés a més informació i més diversa. 
-Possibilitat d’emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament 
dels serveis i els organismes públics municipals. 
-Possibilitat de demanar Audiències Públiques perquè algun dels seus membres pugui 
exposar les postures del consell respecte determinat tema. També podrà demanar a 
l’Alcaldia la convocatòria de consultes als ciutadans quan ho consideri escaient. 
-Possibilitat del Defensor del Ciutadà de proposar temes per al debat. 

 
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I SUPORT A LES ENTITATS 
 
Les entitats i associacions de l’Hospitalet són una part fonamental de l’activitat social, cultural i 
política que es duu a terme a la nostra ciutat. A més, realitzen una tasca cohesionadora i de 
promoció de valors cívics que cal fomentar i a la qual cal donar-hi suport. Des d’Esquerra a 
l’Hospitalet creiem que l’Ajuntament ha d’augmentar el seu treball en el foment de 
l’associacionisme i el suport a les entitats, i, per això, us proposem: 
 

-Assessorament jurídic i tècnic a les entitats, a nivell d’organització de l’entitat, dels 
temes de tràmits jurídics, de subvencions i de comptabilitat. 
-Formació pels membres de les associacions en temes que millorin la seva capacitat. 
-Facilitar ajut en tot el que està relacionat amb la informàtica i la telemàtica per tal que 
els entitats poguessin realitzar tràmits i consultes via Internet, xarxes o intranets. 
-Realitzar publicacions per a les associacions que els serveixin per estar informats de tots 
els temes que els siguin interessants i que impliquin tota la ciutat. 
-Crear una borsa de recursos o taulell d’anuncis perquè les entitats poguessin informar a la 
resta. 

 
PARTICIPACIÓ JUVENIL 
 
Els joves, com a col·lectiu important pel present i futur de la nostra ciutat, han de tenir un pes 
específic en l’entramat de participació ciutadana. A més, són un col·lectiu que requereix i demanda 
polítiques específiques i que, a més, mantenen un fort teixit associatiu a l’Hospitalet. És per això 
que des d’Esquerra l’Hospitalet volem l’ampliació dels mecanismes de participació ciutadana dels i 
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les joves i la millora del funcionament dels que ja existeixen. Les propostes específiques d’aquest 
col·lectiu les trobareu a l’apartat Joventut d’aquest programa. 
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12  Dona 
 
Des de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat cal dur a terme accions per tal de promocionar el 
paper de la dona dins la nostra ciutat, amb polítiques específiques d’acord amb les necessitats 
d’aquestes. Cal assegurar la completa igualtat entre homes i dones en tots els camps de la 
política, l’economia i la societat que conformen la nostra vida personal, professional, educativa, 
política, econòmica i social. 
 
Les actuacions destinades a millorar la situació de les dones de la ciutat de l’Hospitalet es poden 
fer des de diversos àmbits i amb diversos objectius específics.  
 
Des del punt de vista institucional, cal que l’Ajuntament posi en marxa actuacions i polítiques que 
reforcin el paper institucional de la dona i assegurin la seva plena integració i participació en 
igualtat de condicions en la vida política i social de la ciutat. A més a més, cal que s’introdueixi la 
perspectiva de gènere en les actuacions municipals per donar una millor resposta a les necessitats 
de tota la ciutadania. 
 
En el camp institucional, des d’Esquerra de l’Hospitalet proposem: 
 

-Obrir el PMAD al màxim de concertació entre els diversos agents implicats en les 
polítiques de dones, ja siguin partits polítics com entitats, agents socials i també persones 
individuals. 

 

-Potenciar el funcionament del Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) a partir de la 
seva ampliació i dinamització i la seva descentralització. Per una banda, cal fer més 
accessible la informació de les activitats dutes a terme pel CAID, actualitzant de manera 
constant el portal web i augmentant la seva presència als mitjans de comunicació 
municipals. D’altra banda, cal estendre la seva presència als barris, ja sigui a través 
d’estructures fixes o mòbils o amb al diversificació dels llocs de realització de els 
activitats. 

 
-Incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions que duu a terme 
l’Ajuntament, tant a l’hora de dissenyar polítiques i actuacions com a l’hora 
d’implementar-les i avaluar-les, posant especial incidència en l’elaboració dels 
pressupostos. 
 
-Publicar una guia de recursos per a dones, que reculli tots els serveis i recursos 
disponibles, públics i privats, de la ciutat adreçats a dones, amb edicions especials de 
díptics i materials informatius i divulgatius a disposició de la ciutadania en equipaments 
públics i privats. 
 
-Augmentar la informació disponible sobre la situació de les dones a la ciutat. Cal realitzar 
un pla estadístic que estableixi els estudis i informes que cal elaborar periòdicament sobre 
la situació de les dones a L’Hospitalet. Aquests informes han de servir per dissenyar les 
polítiques de dones. Igualment, cal segmentar per gènere la informació estadística 
municipal, sobretot en l’Anuari Estadístic de la Ciutat de l’Hospitalet. 
 
-Engegar campanyes de promoció de la salut i sensibilització i prevenció vinculades a 
malalties femenines o altament feminitzades, com el càncer de mama, l’osteoporosi o la 
depressió, entre d’altres. 
 
-Introduir criteris de gènere i clàusules socials en l’elecció d’empreses externes que 
realitzin obres i serveis a la ciutat amb fons públics. Cal que les polítiques d’afavoriment 
de la incorporació de les dones al mercat laboral, especialment aquells especialment 
vulnerables enfront el mercat de treball, i de conciliació siguin un criteri a tenir en compte 
a l’hora d’escollir empreses externes per a realitzar accions públiques. 
 
-Flexibilitat horària en els serveis públics per a la conciliació de la vida laboral i familiar. Els 
horaris dels centres públics han de ser accessibles per les dones, tant en amplitud com en 
flexibilitat. 
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-Incorporació de llenguatge no sexista en les comunicacions públiques i no assignació de 
rols en la publicitat institucional. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha de treballar per 
transmetre una plena igualtat entre homes i dones en les seves comunicacions i 
campanyes, igual que als mitjans de comunicació municipals, així com promoure al 
reflexió sobre les imatges corporals que transmeten i la influència negativa que poden 
exercir.. 
 

Altre camp on cal avançar de manera substancial és en la millora de les condicions de la dona dins 
l’àmbit productiu. Cal aconseguir que les dones tinguin la capacitat plena de desenvolupar-se dins 
el mercat de treball en igualtat de condicions. Han de ser objecte d’especial atenció dones que 
tenen una especial vulnerabilitat en la seva incorporació al món laboral. En l’àmbit productiu, des 
d’Esquerra proposem: 
 

-Implementació de polítiques sociolaborals dissenyades especialment per a millorar 
l’accessibilitat de les dones al mercat de treball. El nostre punt de referència han de ser 
projectes que introdueixin la perspectiva de gènere i ens apropin a la igualtat 
d’oportunitats, com aquelles que s’han vingut desenvolupant arreu de la Unió Europea 
sota el Projecte EQUAL. 
 
-Introduir la perspectiva de gènere en l’oferta de formació municipal, de manera que tant 
homes com dones puguin accedir a una oferta formativa que s’adeqüi a les seves 
necessitats i interessos. També cal que aquesta oferta formativa estigui connectada amb 
les necessitats del mercat de treball. 

 
-Assegurar la plena conciliació de la vida laboral i familiar per als treballadors municipals, 
independentment del seu règim de contractació i de la seva situació laboral. 
 
-Promoure l’emprenedoria i autoocupació entre els dones, com una via més d’inserció al 
mercat laboral, així com oferir suport en forma d’assessorament, acompanyament i suport 
econòmic en el procés emprenedor, des de la idea fins a la consolidació del projecte 
empresarial. 
 
-Oferir suport a aquelles empreses que vulguin introduir elements afavoridors destinats a 
les dones, ja sigui en la seva contractació com en les seves condicions laborals. 

 
L’Ajuntament de l’Hospitalet també ha de procurar, dins les seves possibilitats, promocionar la 
posició de la dona en l’àmbit familiar, camp en el qual encara es troba plenament discriminada. 
Per això cal treballar en la corresponsabilitat de tasques en l’àmbit familiar. Des d’Esquerra 
proposem: 
 

-Realització de cursos i tallers per a millorar les habilitats dels pares i mares en la cura dels 
infants, de manera que qualsevol membre de la família pugui fer-se càrrec de tasques que 
fins ara són càrrega per a la dona. 

 
-Campanyes per a promocionar la corresponsabilitat domèstica a la nostra ciutat, de 
manera periòdica i politemàtica per a aconseguir la plena igualtat entre homes i dones en 
l’àmbit reproductiu i evitar problemàtiques derivades de l’excessiva feminització 
d’aquestes tasques. 

 
Dins de l’àmbit domèstic trobem una de les majors xacres de la societat actual, a la qual, 
malauradament, la ciutat de l’Hospitalet no és aliè, la violència de gènere. L’Ajuntament de 
l’Hospitalet ha de posar tots els mitjans possibles a la prevenció i eradicació de la violència de 
gènere en qualsevol de els seves formes i situacions. En aquest camp, des d’Esquerra proposem: 
 

-Augmentar el paper dels Centres d’Atenció Primària en la detecció de casos de violència 
de gènere. A través del Consorci Sanitari del qual l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat n’és part, cal que es preguin les mesures formatives i informatives necessàries 
per tal que els professionals sanitaris tinguin tots els recursos per a detectar i fer una 
primera valoració de casos de violència de gènere. 
 
-Iniciar actuacions divulgatives arreu de la ciutat en diversos equipaments i també a 
centres educatius per tal d’augmentar el coneixement que té la ciutadania dels recursos a 
la seva disposició en situacions de violència. 
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-Assegurar que tots els serveis de la ciutat compleixin els requisits de la Llei 5/2008 de 24 
d’abril del dret de les dones a eradicar la violència, amb els recursos necessaris per 
desplegar-la. 
 
-Formar la Guàrdia Urbana en violència de gènere i atenció a la dona. Cal aprofitar les 
ofertes formatives per a cossos de seguretat a Catalunya perquè els agents municipals 
disposin de tots els instruments necessaris per atendre situacions de violència de gènere 
de manera ràpida i eficaç. 
 
-Implementació d’un programa de teleassistència que presti atenció permanent a les 
dones en situació de violència i que tingui els recursos suficients com per poder respondre 
a qualsevol contingència de manera ràpida i eficaç. 
 
-Acció pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en processos penals per 
maltractaments. L’actuació dels poders públics pot ajudar a les víctimes a encara 
processos judicials. També cal que es posin els serveis jurídics municipals a disposició de 
les dones en situació de violència en totes les seves formes, incloent la jurídica quan 
s’apliquen normatives amb abús. 
 
-Creació d’un programa de teràpia integral en casos de violència de gènere. En casos en els 
quals el nucli familiar es vegi afectat per els situacions d violència, cal que aquest en el seu 
conjunt rebi ajuda terapèutica per tal de poder superar aquestes situacions. 
 

La clau d’un futur d’igualtat entre homes i dones ha de venir de la sensibilització i l’educació, que 
permetin la supressió dels rols assignats a cada sexe i de visions masclistes que impedeixen el ple 
desenvolupament de les dones i la igualtat social. És per això que l’administració municipal ha de 
treballar per a la sensibilització i l’educació en la igualtat entre home si dones i millorar la 
visibilitat del paper de la dona en la societat. En aquesta línia, des d’Esquerra de l’Hospitalet 
proposem: 
 

-Educació en la igualtat a els escoles públiques. Introducció durant tot l’itinerari formatiu 
l’educació en la igualtat i la supressió de rols. Durant el període d’educació secundària cal 
introduir assignatures obligatòries en els diversos camps que afecten al igualtat entre 
homes i dones de manera que desapareguin els rols adscrits i es millori en la perspectiva 
d’igualtat entre sexes. 

 
-Promoure la igualtat en els mitjans de comunicació públics de la ciutat, evitant el 
llenguatge sexista  i afavorint una representació equitativa d’homes i dones. L’edició, 
programació i avaluació de continguts s’haurà de fer des d’una perspectiva de gènere. 
 
-Prioritzar els personatges femenins en el nomenclàtor, per tal de fer visible el paper de 
les dones en la societat i al seva importància al llarg de la història. 
 
-Promocionar el paper de la dona en l’esport. Cal introduir la perspectiva de gènere en 
l’oferta esportiva municipal i també augmentar els subvencions a la pràctica d’esports 
femenins. També s’ha de millorar la presència dels esports femenins en els mitjans de 
comunicació municipals, tant en els retransmissions com en el tractament informatiu. 
 
-Instaurar el Premi Ciutat de l’Hospitalet de la Dona com a mitjà de difusió del seu paper i 
la seva importància a la ciutat de l’Hospitalet. 
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13 Joventut 
 
REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
La regidoria de joventut ha d'estar pel servei dels i les joves i no al contrari. Cal una regidoria més 
propera, adaptada a les circumstancies i realitats que patim com a joves, més participativa i 
dinàmica, que fugi de la burocràcia i que doni respostes a les principals preocupacions del jovent.  
 

− Elaboració d’un Pla Local de Joventut participatiu que defineixi les polítiques de la 
Regidoria i que s’adapti a la realitat de la nostra ciutat. 

 
− Assegurar que la Regidoria de Joventut està present en les diferents comissions sectorials 

o de treball de l'Ajuntament per tal de poder transversalitzar de manera efectiva les 
polítiques de joventut i assegurar-ne la coordinació amb tots els òrgans de decisió 
municipals.  

 
− Recuperar la Regidoria de Joventut com a eix vertebrador dins de les polítiques de joventut 

dins d’una de les tres àrees en que s’organitzarà l’Ajuntament, i que tingui relació amb els 
serves d’atenció a les persones. 

 
− Elaboració d’una línia de subvenció específica per a entitats juvenils i per a diferents 

necessitats per així poder segmentar millor el pressupost i donar cabuda a totes les 
demandes. 

 
HABITATGE 
 
L'accés a un habitatge digne és encara un dels problemes que més preocupen al jovent del nostre 
país conjuntament amb l'atur i la pèrdua de drets laborals. La bombolla immobiliària va esclatar i 
ens trobem en una situació de crisi global que dificulta una vegada més la nostra emancipació en 
tots els nivells. L'habitatge és un dret i com a dret creiem que l'Ajuntament ha de fer el màxim 
possible per garantir-lo, per això creiem que l'Ajuntament ha de fer front als preus desorbitats dels 
pisos de lloguer, a la manca d'habitatge juvenil públic i ha de cercar alternatives que ens permeti 
l'accés a un habitatge digne.  
 

− Elaboració d’un Pla Local d’Habitatge Juvenil que faciliti l’accés a l’habitatge dels i les 
joves centrat en tres aspectes: la rehabilitació de pisos buits, incrementar el nombre de 
pisos de protecció oficial per a joves i promoure les borses de compartir pis entre joves i de 
joves amb gent gran. 

 
− Creació de l’Institut Municipal de l’Habitatge que s’encarregarà de planificar i executar la 

política municipal d’habitatge i vetllar pel compliment dels compromisos d’habitatge 
públic que es defineixin. 

 
− Destinar el 100% de l’habitatge públic de la ciutat a través del lloguer. 

 
− Destinar un percentatge d’aquests pisos de lloguer adaptats a persones que pateixin 

alguna discapacitat o adaptat a la nova realitat social com són les famílies 
monoparentals. 

 
− Promoure ajuts pel lloguer de pisos per a joves que tinguin unes condicions d'accés 

adaptades a la realitat social i econòmica del jovent de la ciutat.  
 

− Realització d’un conveni amb la Secretaria General de Joventut per la construcció d’un 
alberg juvenil a la ciutat que s’ubiqui a la zona universitària i que, durant el període 
educatiu funcioni com a residència d’estudiants i la resta de dies com a alberg de joventut. 

 
 
 
 
EDUCACIÓ 
 



ESQUERRA L’H – ELS VERDS   

PROGRAMA ELECTORAL 2011 39 

L'educació és un pilar fonamental en tota societat, és la que permet fer avançar a aquesta. Com a 
pilar fonamental pensem que aquesta ha de rebre especial importància des de les administracions. 
Com a agent de socialització, conjuntament amb la família i els amics, no l'hem de descuidar i 
menys en la situació de crisi que patim on aquesta ha esdevingut especialment important a l'hora 
de desenvolupar-nos en aquest nou context global. Hem de considerar que la educació inculca uns 
valors durant el procés d'aprenentatge que marcarà el futur del jovent  tant a nivell social, personal 
com  professional. L'educació és responsabilitat de tothom, per això la administració ha de tenir 
especial cura d'aquesta procurant que sigui de la màxima qualitat possible per construir una 
societat amb més valors. 
 
 
 

FORMAL 

Com a “dret” però també com a “deure” que tenen els i les joves a la nostra societat i les 
administracions públiques la educació formal ha de deixar de ser vista una “obligació”.  Pensem 
que és de cabdal importància incidir en els valors des dels centres educatius perquè és un dels 
principal focus de valors on els i les joves passen moltes hores al dia. L'educació ha de ser la clau 
per avançar cap a una societat més respectuosa, solidària i igualitària.  
 

− Obertura i increment de les aules d’estudi durant tot l’any per poder donar millor resposta 
a les necessitats formatives dels estudiants de la ciutat, gestionades directament des de 
la Regidoria a través de la creació d'una borsa d'inserció laboral.  

 
− Crear la figura de mediadora social que estigui en els diferents centres educatius (primària 

i secundària) que pugui informar, assessorar i acompanyar als i les estudiants durant el 
seu desenvolupament personal, i que pugui ser un punt focal per detectar i tractar casos 
de violència masclista. Aquesta figura hauria d'estar coordinada amb l'ICD.  

 
− Escolarització en català per a tots els centres de primària i secundària, amb els controls 

corresponents. 
 

− Creació de cursos de formació gratuïts per a que els i les joves aprenguin “professions 
tradicionals” i les puguin desenvolupar a través de programes d'inserció laboral.  

 
− Fomentar l’ensenyament de valors ètics, potenciant valors com el respecte i la tolerància a 

través de la programació de jornades específiques informatives i formatives sobre 
violència masclista, trastorns alimentaris, llibertats sexuals... 

 
− Eliminar el material educatiu on hi hagi indicis de discriminació i d’agressió a qualsevol 

sector de la població. 
 

− Programació de Jornades Formatives per a centres educatius de secundària sobre les 
sortides laborals i educatives. 

 
− Planificació de crèdits variables per a conèixer la història de la ciutat, en coordinació amb 

en Museu de l’Hospitalet i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet, per a que tots els alumnes 
(d’escoles públiques, privades i concertades) coneguin la ciutat i l’evolució que ha sofert al 
llarg dels anys. 

 
 
 

NO FORMAL 

Pensem que l'educació en el lleure desenvolupen en molts casos una gran tasca que queda 
emmascarada i no se li atorga la importància que té a la realitat. Els esplais i les agrupacions 
escolta de la nostra ciutat no se'ls permet participar activament en les propostes educatives de la 
ciutat. Són els coneixedors de primerà mà de les necessitats i preocupacions del jovent de la nostra 
ciutat per això cal:  
 

− Elaborar un Pla de xoc local per garantir l’educació en el lleure dels infants i adolescents, 
de suport a l’estabilitat dels centres d’esplai, i garantir la participació dels centres de 
lleure educatiu en els espais de planificació i consulta en matèria educativa. 

 
− Incloure la participació de les entitats juvenils d’educació en el lleure al Consell Municipal 

d’Educació. 
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− Participació de les entitats juvenils d’educació en el lleure en el disseny de les campanyes 

institucionals de sensibilització per al jovent de la ciutat. 
 

− Organitzar unes jornades anuals de bones pràctiques en l'organització d'activitats de 
lleure que permeti visualitzar la bona tasca educativa i integradora d'aquestes entitats.  

 
− Reforçar la figura dels educadors i educadores en el lleure per a que siguin valorats com a 

agents potencials en l’educació dels infants i adolescents. 
 
TREBALL 
 
És avui dia la principal problemàtica amb que ens trobem els i les joves. L'atur juvenil ha 
augmentat preocupadament  aquests darrers anys i és aquí on les administracions ens han de 
proporcionar solucions. Fa uns anys patíem la precarietat laboral, avui dia si tenim un treball 
precari ja podem donar gràcies.  Sovint els i les joves ens trobem amb una bona formació però no 
és suficient per poder accedir al món laboral. Sense una bona base formativa ni un treball digne no 
podem accedir a un habitatge i es crea un circuit que s'autoalimenta. Ara més que mai cal que es 
donin respostes al jovent de caràcter urgent per això proposem:  
 

− Elaboració d’un Pla Local d’Ocupació Juvenil que doni resposta a les necessitats 
ocupacionals del jovent de la ciutat i que permeti planificar amb previsió la creació de 
places de treball. 

 
− Elaboració d’un Pla d’Autoocupació Juvenil que fomenti l’obertura de negocis per a joves 

emprenedors. 
 

− Promoure convenis entre l’Ajuntament i el sector privat per tal de procurar que els joves 
que s’acullin a cursos de formació acabin trobant feina, de la mateixa manera que s’ha 
d’instar a l’empresa per donar una bona formació a la gent que té contractada a través 
d’aquests cursos de formació. 

 
− Impulsar el cooperativisme juvenil a través de formació específica en gestió 

d'organitzacions (a nivell financer, administratiu...) acompanyat d'ajuts específics per 
engegar el procés.  

 
− Crear vivers per empreses que permeti disposar d'espais de lloguer molt baixos per tal que 

els i les emprenedores puguin impulsar els seus projectes laborals. 
 

− L’Ajuntament ha de posicionar-se en contra de les ETT (Empreses de Treball Temporal) de 
manera que no ha d’utilitzar aquestes a l’hora de la contractació i subcontractació en 
l’administració pública ni en les empreses que gestionen serveis municipals o serveis 
externs. 

 
− Augmentar la reserva de places per a persones discapacitades i adaptar les proves d’accés 

a les capacitats de les persones aspirants. 
 
SALUT 
 
La salut és el principal actiu de les persones, gaudir d’una bona salut és el principal dret dels i les 
joves per poder desenvolupar-se com a persones en tots els àmbits de la seva vida i, així mateix, 
esdevé un dret fonamental el poder decidir per nosaltres mateixos i mateixes escollir sobre el propi 
cos. Per això és vital que els i les joves disposem de tota la informació que ens calgui per poder 
gaudir d’una bona salut i que la desinformació no marqui el nostre futur com a persones, ja sigui 
evitant el contagi de malalties que ens acompanyin tota la vida, embarassos no desitjats o 
adquirint hàbits que malmetin la nostra salut (drogodependències, trastorns alimentaris, 
tabaquisme, alcoholisme, etc.). Per això fem les propostes següents:  
 

− Campanya de sensibilització sobre l’ús de mètodes anticonceptius, embarassos no 
desitjats,... en edats més joves perquè la prevenció sigui efectiva. 

 
− Facilitar l’accés del preservatiu masculí i femení a les escoles, instituts, instal·lacions 
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esportives... i tots aquells centres públics i d’oci accessibles per a joves. 
 

− Impulsar campanyes que qüestionin els cànons de bellesa actual per tal d’evitar l’aparició 
de transtorns mentals i del comportament alimentari. 

 
− Aconseguir una assistència per a la interrupció de l’embaràs als centres públics, de 

manera que l’avortament sigui públic i gratuït.  
 

− Disminuir l’hàbit tabàquic en la població jove facilitant el màxim de vies per deixar de 
fumar, com donant suport psicològic, com fent campanyes informatives o informant i 
sensibilitzant a la població fumadora i no fumadora dels efectes perjudicials per la salut. 

 
− Disminuir els consumidors d’alcohol  en la població jove tant informant dels efectes 

nocius com de les conseqüències, fent campanyes informatives, facilitant vies i ajuts per 
deixar l’hàbit alcohòlic com donant suport psicològic. 

 
− Disminuir els accidents de trànsit entre els joves impulsant campanyes de sensibilització, 

campanyes per millorar la conducció evitant conductes de risc, instal·lant punts on els 
joves puguin mesurar el grau d’alcoholèmia a les sortides dels llocs d’oci nocturn abans 
d’agafar el vehicle o potenciant l’ús de mesuradors d’alcoholèmia personals. 

 
− Reduir la incidència de malalties de contagi a través de fluids corporals (sang, semen, fluid 

vaginal, etc.) entre els joves tant augmentant el nombre de dispensadors de xeringues i 
promoure’n l’ús entre la població addicta com fent campanyes de sensibilització, com 
promovent els centres de Planificació Familiar fent que siguin realment útils pels joves 
com instal·lant màquines dispensadores de preservatius a discoteques i fora a les 
farmàcies per tal de facilitar l’accés. 

 
− Reduir el consum de drogues entre els joves promovent campanyes, facilitant els 

programes de desintoxicació, donant suport psicològic o impulsant cursos o xerrades 
informatives als instituts. 

 
− Garantir el seguiment escolar dels i les joves que pateixen malalties cròniques que 

requereixen ingressos reiterats o de llarga durada. 
 
PARTICIPACIÓ 
 
La principal manca de participació del jovent en l'associacionisme i en el creixement de la ciutat és 
la manca de possibilitats d’implicació que, per part de l’Ajuntament, s’ofereixen, la participació no 
s’ha d’institucionalitzar i, molt menys, dirigir, perquè deixa de ser participació lliure, és obvi, però, 
que cal que des de l’Ajuntament es facin un seguit de propostes per tal que els i les joves de la 
ciutat “arrenquin el motor” de la participació, entre d’altres nosaltres destaquem les propostes 
següents: 
 

− Creació d’un Consell Local de Joventut on el jovent, associat o no, pugui participar sense 
cap tipus de discriminació, amb l’objectiu de participar en la planificació de les polítiques 
locals de joventut. Aquest Consell disposarà d’un Reglament i serà el que representarà la 
nostra ciutat al Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC). 

 
− Creació d’un Casal de joves per districte que sigui el centre neuràlgic de l’activitat del 

jovent, associat o no, de cada un dels districtes de la ciutat i que disposi dels serveis 
bàsics pel jovent. 

 
− Celebració d’un Fòrum Local de Joventut bianual que fomenti la participació dels i les joves 

de la ciutat amb l’objectiu d’identificar les necessitats reals d’aquests i poder així el curs 
polític. 

 
− Crear una pàgina web específica que serveixi per realitzar processos participatius entre els 

i les joves que permetin definir les polítiques de joventut.  
 

− Impulsar una consulta popular anual sobre qualsevol actuació municipal que tingui una 
incidència directa en els i les joves.  
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INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
 
En la societat del segle XXI la principal eina de relació és la informació i la comunicació. Disposar 
d’informació de qualitat esdevé un element cabdal per poder disposar dels recursos necessaris per 
desenvolupar-se com a persones. Així mateix l’excés d’informació i, sobretot, la poca qualitat i 
certesa de molta informació, esdevé un factor contrari a aquest principi, per això cal que els i les 
joves disposem d’informació de qualitat i que ens faciliti el formar part d’un l’Hospitalet més just i 
igual per a totes i tots, per això proposem: 
 

− Creació d’una xarxa de Punts d’Informació Juvenil descentralitzats que assessorin i 
informin al jovent en totes aquelles matèries que es considerin d’importància per aquest 
segment de població. Evidentment, s’ubicaran a cada un dels Casals de Joves. 

 
− Elaboració i difusió d’una agenda d’activitats juvenils mensual per a tots els i les joves de 

la ciutat on puguin trobar les diferents activitats que organitzen les entitats de la ciutat. 
 

− Realització de campanyes de sensibilització sobre medi ambient, igualtat d’oportunitat 
entre homes i dones, integració de la població immigrada,.. 

 
− Creació d’un Portal Juvenil de l’H on es puguin difondre les polítiques que s’impulsen des 

de la Regidoria així com un punt de trobada de les entitats. 
 

− Fomentar el debat entre els i les joves sobre la situació de la dona i les mesures que cal 
aplicar per tal de aconseguir una ciutat paritària. 

 
− Campanyes de sensibilització sobre el fenomen migratori de manera que ajudaria a 

desmentir la mala fama que pateix la immigració i a eradicar el llenguatge xenòfob. 
 

− Crear un espai permanent a cadascun dels mitjans de comunicació locals per a que les 
entitats juvenils puguin difondre la seva tasca a la ciutat.  

 
− Utilitzar les eines 2.0 per poder aproximar-nos als joves i mantenir-los informats de temes 

d'interès general o bé sectorial segons les seves preferències i necessitats.  
 

− Crear d'espais permanents en els PIJs per tal de difondre, informar i assessorar sobre les 
polítiques que s'impulsen a l'h en matèria de dones joves.  

 
EQUIPAMENTS 
 
Cap política és del tot efectiva sense uns equipaments adequats, l’eix que Esquerra considera 
imprescindible és el dels equipaments, sense aquests les polítiques de joventut perden el seu 
sentit i la possibilitat del seu desenvolupament. 
 

− Creació d’un Hotel d’entitats a cada districte que faciliti l’associacionisme juvenils i que 
doni les infraestructures mínimes que permetin el seu funcionament; així com que estigui 
adaptat a les diferents entitats locals de cultura popular i tradicional (castellers, 
diables,...) 

 
− Creació d’un mapa d’equipament juvenils públics que ens permeti estructurar una xarxa 

amb una programació d’activitats adaptada a les necessitats del jovent de cada barri. 
Evidentment, aquest mapa ens permetrà detectar quines zones de la ciutat disposen de 
menys equipament per poder fer una pla d’actuació. 

 
− Obertura de les zones esportives dels centres educatius en horaris no escolars per a l’ús de 

les entitats del barri. 
 
ASSOCIACIONISME 
 
Històricament Catalunya, i també l’Hospitalet, ha crescut i s’ha “mogut” pels diferents  
moviments associatius i, destacant, l’associacionisme juvenil. Cal ressuscitar l’esperit crític, 
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solidari i constructiu de les entitats joves, per això des d’Esquerra treballarem amb les propostes 
següents: 
 

− Participar en el disseny i execució de les Festes Majors de la ciutat.. 
 

− Creació d’espais públics de difusió de les activitats i campanyes de les entitats de la 
ciutat, d’ús exclusiu per aquestes. 

 
− Crear un pla de formació específic destinat a les entitats de la ciutat de caràcter gratuït, 

presencials i virtuals, que ajudin a les entitats de la ciutat a desenvolupar la seva tasca a 
la ciutat 

 
LLENGUA 
 
Cal considerar el coneixement de diferents llengües com un valor afegit a la formació dels i  les 
joves, així com l’element bàsic de comunicació. És per això que s’ha de vetllar perquè tothom 
conegui la llengua pròpia de Catalunya. Per altra banda cal fomentar l’ús social del català en les 
activitats dels i les joves, per això: 
 

− L’Ajuntament ha de reforçar la presència del català en tots els actes lúdics o culturals que 
organitzi o que comptin amb el seu suport, com pot ser a la Festa Major de Primavera i les 
diferents festes majors. 

 
− Vetllar pel compliment del Reglament d’Usos Lingüístics, que garantirà a la ciutadania el 

dret de relacionar-se amb l’Ajuntament en llengua catalana. 
 

− Crear la Setmana cultural de la llengua catalana que es desenvolupi a través de la 
realització de jocs, rutes lingüístiques, ... per tota la ciutat i apte per a tots els públics.  

 
− Assegurar l'ús d'un llenguatge no sexista ni andocèntric.  

 
CULTURA 
  
Ens hem caracteritzat per cercar i treballar per la qualitat de vida del jovent de l’Hospitalet, davant 
de propostes, unes rebutjades i altres aprovades però no aplicades, fem un pas endavant per tal 
d’aconseguir que l’accés a la cultura i a les activitats esportives sigui un “producte de luxe” només 
a l’abast de les persones amb major capacitat econòmica.  
 

− Posada en marxa del Carnet Cultural i Esportiu Juvenil per a joves d’entre 14 i 28anys que 
els permeti tenir un conjunt de descomptes per accedir a la oferta cultural i esportiva de la 
ciutat; així com ampliar aquests ajuts a persones joves en situació d'atur.  

 
− Programació d’espais de nous talents juvenils en totes les arts escèniques. 

 
− Cal emprendre accions a favor de la difusió de l’art local a través de diversos concursos, 

exposicions, festivals, etc.  
 

− L’Ajuntament ha de publicar i facilitar l’autoedició de les obres dels joves que tinguin 
dificultats per publicar-les.  

 
− L’Ajuntament acollirà i promourà les diferents associacions cíviques que promoguin la 

recuperació de les diferents tradicions i manifestacions de cultura popular, promovent la 
seva presència en les diferents activitats organitzades per l'Ajuntament. 

 
MOBILITAT  
 
Equivocadament es relaciona les polítiques de promoció d’accés i ús dels i les joves als transports 
públics com una “necessitat econòmica” més enllà d’aquest factor, important però no únic, cal 
comprovar que el jovent aposta per mitjans de transport col·lectius per la seva comoditat, 
sostenibilitat i solidaritat; davant d’aquesta realitat cal, també, oferir un transport públic de 
qualitat i complert, per això proposem: 
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− Creació d’un Servei de Bus Nocturn Urbà que comuniquin els diferents barris de la ciutat. 
 

− Creació d’un servei de lloguer de bicicletes per tal de potenciar l’ús d’aquest transport i 
millorar la qualitat de vida dels jovent de la ciutat. 

 
− S’ha de completar la instal·lació de semàfors per a invidents, així com un servei de 

megafonia que indiqui les parades d’autobús. 
 

− Construir nous carrils bici i millorar la connexió entre els ja existents; així com l’elaboració 
d’un mapa del carril bici local. 

 
− Coordinar l’ús de bicicleta amb la resta de transports públics. 

 
− Habilitar els principals espais públics amb zones d’aparcament per a bicicletes així com els 

aparcaments públics. 
 
SOSTENIBILITAT 
 
Els i les joves som agents actius en la creació d'una ciutat sostenible i cal que hi posem el nostre 
granet de sorra en la construcció d'un Hospitalet sostenible i respectuós amb el medi ambient; per 
això proposem:  
 

− L’Ajuntament ha d’incentivar la implantació de plaques solars a la ciutat, sobretot en els 
equipaments municipals. 

 
− Ha d’incentivar l’Ecodisseny, és a dir, tenir en compte l'aspecte ambiental a l'hora de 

prendre decisions, sobretot pel que fa a la producció i al consum, per aprofitar al màxim 
els recursos naturals per tal de preservar el medi ambient. 

 
− Fer els ajardinats amb espècies autòctones de baix consum d’aigua. 

 
− Adaptar els carrers i el mobiliari urbà a les diferents necessitats dels i les joves, que 

permeti circular sense dificultats amb carrets de la compra, cotxets, cadires de rodes,... 
com també instal·lar ascensors o escales mecàniques als barris que ho requereixin.  

 
− Realitzar sessions formatives sobre reciclatge, reutilització i reducció de residus a tots els 

centres educatius de la ciutat com també en els diferents equipaments municipals. 
 

− Defensa de la darrera zona agrícola, Can Trabal. 
 
 
OCI 
 
El jovent en general i a l’Hospitalet en particular s’ha criminalitzat la suma d’oci i jovent, 
relacionant-lo amb soroll, incivisme i bruticia, més enllà d’aquesta imatge, real, si, però parcial i 
interessada des d’Esquerra sabem que l’oci ocupa una part important del jovent, com dels altres 
grups d’edat i que, per això, cal treballar per oferir alternatives de qualitat a l’oci basat en el 
consumisme, per això proposem: 
 

− Programació d’activitats nocturnes: joves i nit amb l’objectiu d’oferir una àmplia gamma 
d’oci nocturn. 

 
− Habilitar els poliesportius municipals per a la celebració d’activitats organitzades per les 

entitats o el Consell Local de Joventut. 
 

− Ús dels casals de joves per a dur a terme activitats d’oci juvenil de la ciutat. 
 
ESPORT 
 
Nosaltres entenem l’esport com un element principal de la salut de les persones, així mateix  
l’esport escolar i entre els joves permet adquirir uns valors socials imprescindibles com pot ser el 
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treball en equip i el companyerisme. No compartim, doncs, que s’entengui l’esport com una 
activitat extraescolar sinó una activitat bàsica per a la vida dels i les joves, per això proposem: 
 

− Posada en marxa del Carnet Cultural i Esportiu Juvenil per a joves d’entre 14 i 28 anys que 
els permeti tenir un conjunt de descomptes per accedir a la oferta cultural i esportiva de la 
ciutat; així com ampliar aquests ajuts a persones joves en situació d'atur.  

 
− Foment de la oferta esportiva entre el jovent de la ciutat des del moment en que estan en 

període d’escolarització fins que arriben a l’etapa adulta. 
 

− L’Ajuntament ha de garantir l’accés a l’esport de tothom independentment dels seus 
recursos econòmics, factors socials. 

 
− Continuar fomentant l’educació esportiva des dels instituts inculcant valors esportius com 

el respecte pels rivals i les regles del joc. 
 

− Fomentar una educació esportiva sense discriminació per sexe, visibilitzant el paper dels 
equips femenins de la ciutat. 

 
− Cal adaptar les instal·lacions esportives per tal de que les persones amb discapacitats 

puguin tenir una oferta adaptada a la seva realitat. 
 

− Donar suport a l’esport femení, en forma de subvencions i millorant la seva publicitat, per 
superar la situació de discriminació en què es troba. 
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14 Llibertats sexuals 
 

Totes les persones tenim dret a desenvolupar la nostra vida, pública i privada, sense marginacions 
ni discriminacions.  Així mateix des de les administracions cal garantir aquest dret i promocionar el 
respecte a la igualtat de tracte, així com oferir els serveis que cada persona necessiti d’acord amb 
les seves condicions individuals o col·lectives. 
 
Aquest principi d’actuació de  les administracions públiques és assumit per a tothom sense gaire 
discussió, però no sempre es garanteix i, a vegades, costa d’aplicar. 
 
És senzill per a les administracions, per a l’Ajuntament, detectar la majoria de col·lectius i les 
seves necessitats, així com les polítiques que milloren la qualitat de vida d’aquests col·lectius  i 
quantes persones formen part d’aquests col·lectius; és molt senzill, per exemple, suposar que les 
persones entre 14 i 30 anys requereixen polítiques de joventut o que a les persones de més de 65 
anys els manquen equipaments i serveis determinats com residències de gent gran o centres de 
dia, també que les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials requereixen unes 
determinades adaptacions per desenvolupar-se de forma independent, però hi ha col·lectius que 
podríem anomenar “transparents” i no perquè no existeixin sinó que són difícils de “veure” i de 
“quantificar” 
 
Gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals formarien part d’aquests grups que requereixen polítiques 
actives per part de l’Ajuntament però que no és senzill o possible saber quantes persones en són 
destinatàries.  Tothom té una determinada orientació sexual i afectiva sense necessitat de fer-la 
pública, doncs tothom tenim dret a la intimitat.  Així mateix, com en altres polítiques col·lectives, 
cal considerar com a destinatàries a les pròpies persones com a l’entorn més proper, bàsicament 
família i amistats. 
 
El col·lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual requereix polítiques actives dirigides al respecte 
social, polítiques destinades a donar suport individual a aquest col·lectiu i a les seves famílies per 
no sentir pors o vergonyes davant un fet personal i indiscutible. 
 
Dit això des d’Esquerra afavorirem que l’Ajuntament creï polítiques públiques destinades als 
col·lectius de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i la participació dels col·lectius afectats a 
través de la creació d’un Consell de Participació de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals que 
treballi, amb l’Ajuntament, per l’impuls i implementació de polítiques actives. 
 
A més, cal que l’Ajuntament doni el màxim suport a les associacions de gais, lesbianes, 
transsexuals i bisexuals de l’Hospitalet, tot afavorint el seu treball en favor de l’alliberament 
d’aquests col·lectius. 
 
Així mateix el col·lectiu s’ha de veure reflectit amb la creació d'una àrea de Ciutadania adscrita a la 
regidoria de serveis socials de la qual depenguin les polítiques per als col·lectius gai, lesbià, 
transsexual i bisexual. 
 
Altres propostes de polítiques públiques que des d’Esquerra us proposem són: 
 

- L’Ajuntament de l’Hospitalet ha de “sortir de l’armari” de forma visible, això implica que, 
tot i que sigui simbòlicament, el dia de l’Orgull Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual, el balcó 
de l’Ajuntament llueixi l’ensenya de l’arc de sant martí.  

- Campanyes institucionals informatives adaptades a diferents col·lectius (joves, dones, 
gent gran, persones d’origen immigrat, etc.) que trenquin els tòpics i que ajudin a 
respectar a les persones, més enllà de la seva opció sentimental. 

- Conscienciar a la Guàrdia Urbana i a l’OMIC que, per exemple, prohibir l’accés a un 
determinat espai públic o privat per mostrar la seva opció sexual o sentimental és un 
atemptat a un dret fonamental (art. 14 de la Constitució i art. 40 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya) i no pot ser mai considerat una falta administrativa basada en el dret a 
admissió.  Per això cal formació per a tot el personal de l’Ajuntament i, especialment, a la 
Guàrdia Urbana. 

- Impulsar que els Tallers d’informació sexual que s’imparteixen a escoles i instituts 
trenquin l’esquema clàssic de relacions heterosexuals ensenyant, també, les relacions 
homosexuals, ja que els riscos vers la salut són iguals per un i altre tipus de relació sexual. 
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- Les campanyes institucionals han de trencar l’esquema clàssic de famílies heterosexuals 
en els seus anuncis. 
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15. Discapacitats físics, psíquics i sensorials 
 
Esquerra a l’Hospitalet vol una ciutat per a tota la ciutadania, fent-la més propera a les persones, 
en alguns casos, però, cal facilitar l’ús de la ciutat i dels seus serveis a determinats col·lectius, és el 
cas dels discapacitats, des de qualsevol dels àmbits: físics, psíquics i sensorials.  Cal tenir en 
compte, però, que fer una ciutat més accessible i més fàcil per aquests col·lectius és fer-la també 
per a tota la ciutadania.  No podem pensar que eliminar barreres arquitectòniques és una 
“facilitat” per a la ciutadania amb discapacitats, també ho és per a nens i nenes petits, per a 
persones d’avançada edat, pels pares i les mares que tenen fills i utilitzen el cotxe d’infants, o les 
persones que van a comprar amb carros de la compra.  En definitiva fer una ciutat més accessible 
és un benefici per a totes i tots.  Però no podem aturar-nos en fer una ciutat més accessible, cal 
garantir, també que les persones amb discapacitats es puguin desenvolupar amb total igualtat en 
els àmbits habituals de vida, per aconseguir una independència personal a la qual tothom en té 
dret: educació, mercat laboral, lleure, etc.  per tot això Esquerra a l’Hospitalet fa les propostes 
següents: 
 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
L’Administració pública, en aquest cas, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de ser el primer exemple 
de respecte per a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitats, en aquest sentit 
calen garantir les mesures següents: 
 

- Assolir un mínim del 3% de persones amb discapacitats al personal, funcionari i laboral, de 
l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals, creant convocatòries específiques 
per a persones amb discapacitats psíquiques, que no assoleixen mai places a 
l’administració pública, seguint l’exemple de l’actual legislatura al Departament de 
Governació i Administracions Públiques. 

- Assegurar la plena adaptació dels llocs de treball a l’administració pública pels 
discapacitats, per tal que puguin desenvolupar amb plenitud les seves tasques. 

- Assegurar, a través dels diferents contractes administratius, que les empreses 
concessionàries de serveis públics municipals, promoguin la contractació laboral de 
persones amb discapacitats, essent un criteri positiu per escollir una o altra empresa. 

- L’Ajuntament de l’Hospitalet ha d’arribar a tota la ciutadania, per això és imprescindible 
l’enviament de díptics informatius en braille, que a TV de l’Hospitalet s’ofereixin 
determinats programes (per exemple els informatius) amb subtítols per a sords o amb 
intèrprets de signes.  Així mateix els diferents actes públics organitzats per l’Ajuntament 
haurien de comptar amb intèrprets de signes. 

- Promoure la formació del personal de l’Ajuntament al servei d’atenció a la ciutadania el 
coneixement del llenguatge de signes. En tot cas, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà cal 
que en tot moment hi hagi personal capacitat per comunicar-se en llengua de signes. 
Igualment, caldrà que la documentació i formularis municipals tinguin una versió en 
braille. 

- En l’àmbit de la promoció de la llengua catalana s’hauria d’utilitzar, fomentar i formar en 
el llenguatge de signes en català, ja que les persones sense parla també tenen drets 
lingüístics. 

- Censar el nombre i tipologies de discapacitats que viuen a la ciutat de l’Hospitalet, 
actualitzant-lo mitjançant el cens, preguntant a les altes al cens l’existència de 
discapacitats. Amb aquesta informació s’hauran de fer estudis sobre necessitats de les 
persones discapacitades a la ciutat, entre els quals destacarà una Auditoria anuals sobre 
accessibilitat i discapacitats que servirà de base pel disseny de les polítiques en aquest 
camp. 

- Elaborar pressupostos que tinguin en compte les tipologies de discapacitats, equiparan el 
percentatge de discapacitats d’un o altre tipus amb les prestacions econòmiques que s’hi 
destinin a través d’actuació directa o subvencions. 

 
 
URBANISME I MOBILITAT 
 
Pel que fa a la mobilitat i a l’ús i gaudiment de la ciutat hi ha diferents elements que poden 
facilitar l’assoliment d’aquest objectiu: 
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- L’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) hauria de comptar d’especialistes en 
mobilitat, prioritàriament persones amb discapacitats, per aconseguir que la planificació 
de la ciutat tingui en compte aquesta visió d’accessibilitat i evitar posteriors adaptacions 
que s’haurien de preveure amb antelació. 

- Instal·lar als autobusos municipals missatges sonors per informar als invidents de les 
properes estacions i instal·lar a les parades d’autobús informació en braille. 

- Facilitar comandaments a distància per a invidents que informin de les instruccions dels 
semàfors sense necessitat d’instal·lar senyals sonors. 

- Canviar el format de els rajoles a les proximitats dels passos peatonals a manera d’avís 
pels discapacitats visuals. 

- Adaptar els ascensors dels edificis públics amb avisos sonors, lluminosos i inscripcions en 
braille. 

- Adequar progressivament les voreres amb passos per a persones amb mobilitat reduïda. 
- Incloure a les ordenances municipals d’obertura de nous negocis que aquests estiguin 

adaptats a persones amb mobilitat reduïda i instar a les empreses ja existents a fer obres 
d’adaptació amb mesures afavoridores (descomptes fiscals, subvencions, informació 
sobre ajuts d’altres organismes públics) 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Cal aprofitar la creació del Consell de Participació de persones amb discapacitats com un 
mecanisme de relació fluïda entre l’administració i aquestes persones. D’aquesta manera, caldrà 
assegurar que el seu funcionament sigui dinàmic, que les seves propostes tinguin incidència en les 
polítiques municipals i que funcioni de manera plenament participativa i representativa tal com 
proposem a l’apartat de Participació Ciutadana. 
 
MERCAT LABORAL 
 
La incorporació al mercat laboral privat requereix una enorme consciència pedagògica als 
empresaris, per una banda caldria iniciar campanyes de sensibilització dels avantatges socials i 
empresarials que comporta contractar a persones amb discapacitats. 
 
Per altra banda, a través del CEMFO, caldria dissenyar una oferta formativa específica per tal de 
facilitar la incorporació al mercat de treball a persones amb discapacitats i que estiguin preparades 
per fer-ho, així mateix caldria que la formació que ja s’ofereix fos plenament accessible per les 
persones amb discapacitats. 
 
EDUCACIÓ 
 
Les instal·lacions educatives de la ciutat han d’estar preparades per acollir a persones amb 
discapacitats, tant pel que fa a les instal·lacions com als professionals que hi treballen: escoles 
bressol, centres d’educació primària, secundària, formació professional, biblioteques, aules 
d’estudi, escoles per a adults, formació en idiomes (CPNL i EOI) han de ser espais on els 
discapacitats puguin integrar-se sense problemes a la societat. 
 
A més, tenint en compte que determinats tipus de discapacitats requereixen d’una formació 
específica, caldria ampliar la xarxa educativa pública amb centres per a discapacitats sensorials i 
per a discapacitats psíquics que permetin a totes les persones poder rebre l’educació a la ciutat. 
 
LLEURE I ESPORTS 
 
Caldria que les diferents activitats culturals disposin d’espais reservats per a persones amb 
discapacitats.  Que durant les Festes de Primavera s’informi de les activitats que poden gaudir les 
persones amb discapacitats, programant, així mateix diferents activitats per a aquest col·lectiu. 
 
L’esport és una eina molt important per a les persones amb discapacitats, per una banda serveix 
com a element de cohesió social, crear xarxes personals, etc. i per l’altra és una font de salut i de 
millora de la qualitat de vida.  Per això caldria fomentar des de l’Ajuntament diferents esports per 
a discapacitats, campionats locals i el foment de la professionalització d’alguns dels esports, per 
exemple el bàsquet, ja que l’Hospitalet és un de les ciutats capdavanteres d’aquest esport. El 
tradicional torneig Ciutat de l’Hospitalet podria comptar amb un torneig de petit format amb 
equips de discapacitats.  
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El foment de l’esport amb discapacitats assoliria popularitat i normalització a través de la 
transmissió i informació dels campionats i partits dels equips locals als mitjans de comunicació 
municipals. 
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16 Immigració 
 
L’Hospitalet ha estat tradicionalment una ciutat d’acollida, on tothom qui ha decidit instal·lar-s’hi 
procedent d’altres llocs ha tingut al seu abast els instruments necessaris per a integrar-se 
plenament en la nostra ciutat, en la seva societat, les seves associacions i entitats. Des d’Esquerra 
a l’Hospitalet apostem perquè la nostra ciutat segueixi essent una ciutat d’acollida, on tots els 
ciutadans i ciutadanes, independentment del nostre origen, tinguem els mateixos drets i deures i 
garantit el ple accés als serveis i prestacions que es trobin a la nostra ciutat. 
 
Per Esquerra a l’Hospitalet, l’arribada de nova ciutadania és una bona oportunitat per seguir 
progressant com a ciutat i com a societat. Tanmateix, no es pot amagar que aquest fenomen ens 
planteja reptes que cal superar entre tots i totes. La superació d’aquests reptes ens beneficiarà a 
tots i totes i ens ajudarà a cohesionar-nos com a societat, el que sens dubte contribuirà a seguir 
avançant. 
 
Per la superació dels reptes derivats de l’arribada de nova ciutadania, des d’Esquerra, 
conjuntament amb les JERC, durant el 2006 hem desenvolupat la campanya “Nous veïns, nous 
reptes”, per tal d’analitzar el fenomen de la immigració i poder trobar les millors respostes als 
reptes que ens planteja. En aquesta línia, apostem per la plena integració de les persones 
immigrades, amb plenitud de drets i deures i accés garantit a serveis i prestacions que, en tot cas, 
han de ser universals.  
 
Tanmateix, des d’Esquerra a l’Hospitalet pensem que fins a arribar a aquesta plena integració, 
poden ser necessàries polítiques específiques destinades a aquest col·lectiu combinades amb 
mesures que millorin la resposta de la societat d’acollida envers aquest fenomen. És per això que 
tot seguit us proposem una sèrie de mesures i polítiques que haurien d’ajudar a la plena integració 
de les persones immigrades i a l’enriquiment de la societat d’acollida en instruments i 
mecanismes per a la integració de la nova ciutadania. 
 
INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
La complexitat dels fluxos migratoris a l’Hospitalet és força elevada. D’aquesta manera, trobem 
que les necessitats d’informació i assessorament de les persones immigrades són variades, 
sobretot en els primers moments d’estada a la nostra ciutat. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha de 
prestar un servei d’informació i assessorament a la nova ciutadania que els permeti tenir una idea 
clara de la realitat a la qual arriben i que els permeti agilitzar la seva adaptació i integració a la 
ciutat. Per això, des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Crear una nova Carta d’Acollida per les persones immigrades amb empadronament, 
escolarització dels fills, inclusió al sistema de sanitat, ingressos lícits i certificat negatiu 
d’antecedents penals (exclosos els antecedents penals polítics), i inscripció a un curs de 
caràcter oficial. 
-Crear una xarxa d’allotjament d’immigrants per tal de facilitar, en el moment d’arribada, 
un allotjament digne per a un període inicial i limitat, coordinada de manera conjunta per 
associacions d’immigrants i l’Ajuntament de l’Hospitalet. 
-Assessorament jurídic especialitzat en gestió de recursos econòmics. 
-Serveis de traducció i interpretació, per tal de facilitar la comunicació personal entre 
l’administració municipal i la ciutadania nouvinguda. 
-Creació d’un servei d’acollida i atenció especialitzada per a menors immigrants 
indocumentats i/o no acompanyats. 

 
INSERCIÓ LABORAL 
 
La inserció en el mercat de treball de la nova ciutadania és fonamental per a la seva integració. 
Tanmateix, poden tenir problemes específics que els ho dificultin. Per això, des d’Esquerra a 
l’Hospitalet pensem que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de posar en marxa mecanismes que 
millorin la capacitat d’aquestes persones per tal accedir al mercat de treball amb plenes garanties i 
us proposem: 
 

-Realitzar plans de formació ocupacional integral per a reciclar i col·locar en millor situació 
laboral a la població immigrant a afavorir a llarg termini la seva integració laboral i social a 
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través del CEMFO oferint un servei d’atenció a les necessitats individuals per tal d’oferir 
una millor formació. 
-Informar als immigrants dels seus drets i obligacions com a treballadors, evitant 
situacions d’irregularitat i explotació. 
-Impulsar des de l’Àrea de Promoció Econòmica, els sindicats, les associacions de botigues 
i el gremi d’hostaleria de l’Hospitalet la formació i aprenentatge per part de les persones 
immigrades que es dediquen als serveis de la llengua pròpia del país d’acollida, així com 
d’altres llengües d’ús del sector. 
-Formació des del CEMFO en seguretat laboral i prevenció de riscos en el treball per als 
treballadors i treballadores. 

 
ENSENYAMENT 
 
Un instrument d’integració que cal potenciar és l’ensenyament i l’educació, tant reglada com no 
reglada. Els processos educatius creen dinàmiques de relació i integració positives per a tota la 
societat. A més, ajuden a assolir una igualtat de condicions i oportunitats que té efectes 
beneficiosos en el mitjà i llarg termini.  
 
Des d’Esquerra a l’Hospitalet confiem en el potencial de l’ensenyament i l’educació en la integració 
de la nova ciutadania i per això us proposem: 
 

-Fomentar la participació de pares i mares immigrats en les activitats de les escoles i en 
les AMPAs. 
-Fomentar la participació dels alumnes d’origen immigrat en les activitats extraescolars, 
fent especial èmfasi en aquelles que suposin la implicació en una dinàmica de grup. 
-Potenciar les eines d’educació no reglada (educació en lleure, esplais, casals de 
joves...)que puguin ajudar a la integració de les segones generacions. 
-Creació d’una comissió de matriculació a cada districte, centralitzada i oberta tot l’any, 
que permeti equiparar el flux d’immigrants nouvinguts a tots els centres. En aquesta 
comissió trobaríem la figura del mediador, que serveix de pont d’enllaç entre els centres i 
els pares i que assessori aquests darrers sobre les escoles de la zona i sobre els drets 
educatius. 
-Explotar al màxim el caràcter de punt de contacte obligatori de l’escola per establir vincles 
amb les famílies, fent especial èmfasi en les escoles bressol, en les quals la relació amb 
mares i pares és especialment important. 
-Creació de centres d’acollida d’estada limitada amb funcions educatives. 
-Ampliar i potenciar l’ensenyament de la llengua catalana per a adults, millorant les seves 
condicions d’accés i compatibilitzant els horaris amb els horaris laborals. 
-Creació d’un Taller d’Adaptació Escolar propi a cada centre dels que reben una quota alta 
d’alumnes estrangers. 
-Dotar els centres dels recursos suficients per tal que puguin gestionar ells mateixos els 
Tallers de Català amb professorat intern. 
-Potenciar els plans de reciclatge del professorat que els permetin afrontar de la millor 
manera possible la nova realitat educativa de la ciutat. 
-Cedir les instal·lacions educatives municipals per mitjà dels convenis corresponents a 
entitats educatives no formals per a l’ensenyament d’altres llengües en els centres on hi 
hagi demanda com a activitat extraescolar oberta a tot l’alumnat. 
-Fomentar des de la regidoria d’Educació la incorporació a l’ensenyament obligatori 
d’assignatures basades en el respecte a la multiculturalitat centrades en el coneixement 
de la cultura i tradicions dels països d’origen de les persones nouvingudes així com del país 
d’acollida. 

 
SALUT I SEXUALITAT 
 
Des d’Esquerra l’Hospitalet pensem que el ple accés al sistema sanitari és un requisit 
indispensable per a la plena integració de la nova ciutadania. En l’entrada al sistema sanitari, 
sovint podem trobar dificultats derivades de les dificultats per comunicar-se i de els diferències 
culturals existents. És important que es posin els instruments necessaris per superar aquestes 
dificultats i garantir el correcte accés de la nova ciutadania al sistema sanitari. Per això, des 
d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Potenciar la figura del mediador cultural durant l’acte mèdic per superar les diferències 
culturals i millorar la comunicació entre metge i pacient. 
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-Traduir a les llengües pròpies de la immigració de la nostra ciutat de tots els protocols i 
pautes que es lliuren al malalt a fi que pugui esdevenir responsable del seu tractament i 
pugui dur-lo a terme correctament. 
-Potenciar la figura de l’agent de salut, un membre de la comunitat immigrada que rep 
formació sanitària específica amb la missió de traslladar-la a la seva comunitat. 
-Facilitar als col·lectius d’immigrants informació sobre els centres, l’assistència, passos a 
seguir, i serveis que la xarxa pública d’assistència sanitària ofereix a l’Hospitalet en 
diferents llengües per facilitar l’ús correcte del servei. 

Dins de la salut, cal distingir el tractament de la sexualitat, que ha d’estar generalitzat a tots els 
ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet. Tanmateix, pot haver dificultats per tal que aquesta 
educació arribi als col·lectius immigrants. És per això que des d’Esquerra pensem que cal 
generalitzar l’educació sexual a les escoles per als més joves i facilitar l’arribada d’informació al 
respecte a les comunitats d’immigrants en general. 
 
IGUALTAT DE GÈNERE 
 
Les dones immigrades sovint han de patir diversos problemes afegits i la seva situació pot arribar 
a ser extremadament precària. És important que les dones immigrades puguin integrar-se 
plenament a la nostra societat en base a la igualtat d’oportunitats per a desenvolupar-se de 
manera plena. Una de les vies més importants per a la seva integració, des d’Esquerra a 
l’Hospitalet, pensem que és la seva entrada al mercat laboral. Aquest pot presentar dificultats i, 
per superar-les, des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Creació de polítiques integradores que facilitin la inserció de la dona al mercat laboral. 
-Introduir formació, en col·laboració amb les associacions, per a les persones sense 
titulacions ja que així podran desenvolupar activitat laboral de manera plenament 
satisfactòria. 
-Garantir l’ensenyament del català per a la plena inserció social i laboral. 
-Facilitar espais d’interrelació entre dones, acompanyant-les en el seu procés de canvi i 
inserció en la nova societat.. 
-Cal que l’Ajuntament de l’Hospitalet posi totes les seves competències en matèria de 
Dona per ajudar a aquest col·lectiu, posant especial atenció a través del CAID, 
descentralitzat arreu de la ciutat. 
-Facilitar a les dones informació dels diferents àmbits d’intervenció municipal, com 
serveis socials, educació o sanitat, mitjançant centres d’informació i assessorament 
distribuïts pels barris, adaptant el CAID i CAP del barri. 

 
D’altra banda, cal garantir l’accés de les dones immigrades a la resta de mecanismes per a la 
igualtat de gènere que proposem des d’Esquerra pel conjunt de col·lectius de dones, especialment 
aquells referits a la prevenció i tractament dels casos de violència de gènere. 
 
OCI I CULTURA 
 
A Esquerra l’Hospitalet pensem que l’oci i la cultura han de ser elements positius a l’hora d’assolir 
la plena integració de la nova ciutadania a la nostra ciutat, ja que són espais on la interrelació 
entre els individus és elevada. I a més, són espais on l’arribada de nova ciutadania produeix un 
enriquiment més notable. És per això que des d’Esquerra us proposem: 
 

-Vetllar perquè les diferents expressions culturals que s’ofereixin a la ciutat no atemptin 
els diferents cultures i tradicions de les persones nouvingudes. 
-Fomentar els espectacles i les expressions culturals pròpies del nostre país com a 
element integrador. 
-Emprar les biblioteques públiques com a eina cultural d’integració oferint diversitat en la 
seva col·lecció. 
-Oferir cicles temàtics que donin a conèixer la diversitat cultural dels països d’origen així 
com de la cultura catalana de forma conjunta per mostrar les relacions entre ambdues 
cultures. 
-Creació d’un Festival de Curtmetratges per la Interculturalitat que esdevingui un referent 
en aquesta temàtica a Catalunya. 

 
SOCIETAT D’ACOLLIDA 
 
La societat d’acollida també ha de ser un actor important en la plena integració de la nova 
ciutadania en la nostra ciutat. Cal que tots i totes facilitem la integració dels nouvinguts  través de 
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la relació personal que s’hi estableixi, interactuant-hi i fent sentir al nova ciutadania com a part 
integrant de la nostra ciutat i la nostra societat. Per tal de facilitar aquests processos, des 
d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Impulsar les “Taules per a l’acollida” com a lloc de trobada de diferents entitats de la 
ciutat i dels diversos districtes per tal que tractin les diferents temàtiques sobre la 
immigració. 
-El Districte ha d’estar present en aquestes taules tot donant suport econòmic, logístic i 
humà però sense dirigir la taula. 
-Elaborar campanyes publicitàries periòdiques amb la implicació de les diferents 
administracions públiques advocant per a l’acollida de la nova ciutadania i per l’eradicació 
de la xenofòbia i el racisme. 

 

A més, l’Ajuntament es convertirà en impulsor del programa de voluntariat lingüístic, donant-lo a 
conèixer i promocionant-lo entre els seus treballadors i la ciutadania en general, de manera que el 
programa pugui beneficiar cada vegada més persones interessades en aprendre la llengua 
catalana. 

 
També és important que l’Ajuntament de l’Hospitalet posi tots els mitjans necessaris per 
combatre i eradicar el racisme i la xenofòbia, que dificulten la integració de la nova ciutadania i 
perjudiquen la cohesió social a la nostra ciutat. Per això des d’Esquerra a l’Hospitalet pensem que 
és important la pedagogia i els discursos en positiu sobre l’arribada de nous ciutadans i 
ciutadanes, oportunitat per seguir progressant com a societat. D’altra banda, cal vetllar perquè el 
tractament mediàtic que es faci d’aquest fenomen des dels mitjans de comunicació municipals no 
sigui ni racista ni xenòfob. Finalment, des d’Esquerra a l’Hospitalet ens comprometem a no 
polititzar la immigració per a finalitats partidistes i electorals. 
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17 Seguretat ciutadana i protecció civil 
Les propostes de seguretat ciutadana i protecció civil juguen un paper important al si del conjunt 
de la proposta municipalista d’Esquerra. Cal articular propostes imaginatives i en clau progressista 
al servei de la ciutadania, en el benentès que la seguretat és un component fonamental per al 
benestar de la col·lectivitat. 

Durant la legislatura que deixem enrere s’ha dut a terme, amb resultats positius, el desplegament 
del cos de Mossos d’Esquadra, s’ha fet una important tasca de coneixement d’ambdós cossos 
policials i de coordinació de tasques.  És evident que aquesta coordinació no s’aconsegueix de 
manera immediata, per això des d’Esquerra considerem que s’ha de continuar treballant per fer 
efectiva aquesta coordinació, no només des de la vessant organitzativa i interna, sinó que també 
des de la tasca policial de prevenció i reacció envers a la ciutadania.   

Després del desplegament dels Mossos d’Esquadra a la ciutat, des d’Esquerra apostem per marcar 
directrius del servei policial bàsic entre Mossos i policia local. En aquest sentit, Esquerra proposa: 

• Que la Generalitat n’exerceixi la direcció, en la línia prevista en el decret de regulació de les 
juntes locals de seguretat, per garantir la coordinació altament necessària.   

• Tanmateix, un cop completat el desplegament, cal potenciar la figura de l’alcalde com a 
primera autoritat local en matèria de seguretat pública, fent que hi hagi coordinació real amb 
l’actuació de la resta de policies de la ciutat i el reconeixement de la seva autoritat. 

• Calen canvis en la coordinació de les policies locals, impulsats des de les associacions 
municipalistes, que ha esdevingut insuficient en la majoria dels casos: cal donar més 
protagonisme i pes específic a les comissions de coordinació de les policies locals; millors 
prestacions en els serveis comuns d’utilització supramunicipals; coordinació real en matèria de 
protecció civil; més concreció en els objectius i les prioritats que han de respectar els municipis 
coordinats i que s’elaborin els reglaments que desenvolupin la Llei catalana de les policies 
locals.  

• Cal reivindicar la dignificació del cos de la policia local, posant un èmfasi especial en la formació 
i el reciclatge permanent, i que disposin de tots els mitjans tècnics necessaris (això passa per 
reclamar a la Generalitat que ampliï els programes de suport a la policia local) i que siguin 
cossos plenament democràtics en el seu funcionament i representació sindical. 

• L'altra vessant que condiciona que una policia estigui al servei del poble és que s'ha de poder 
entendre amb els administrats. Per tant, ha de parlar i usar el català. I això vol dir establir un 
pla de formació lingüística per a la Guàrdia Urbana per als propers quatre anys, que inclogui la 
realització de proves de nivell i de cursos de català perquè assoleixin almenys el nivell B 
necessari per dur a terme les seves funcions adequadament. L'altra vessant que condiciona que 
una policia estigui al servei del poble és que s'ha de poder entendre amb els administrats. Per 
tant, ha de parlar i usar el català. I això vol dir establir un pla de formació lingüística per a la 
Guàrdia Urbana per als propers quatre anys, que inclogui la realització de proves de nivell i de 
cursos de català perquè assoleixin almenys el nivell B necessari per dur a terme les seves 
funcions adequadament. 

• Cal que cada districte disposi d’una dotació suficient de policia local i que es potenciï l’aplicació 
de la figura de la policia comunitària.  

• Reclamem que la Generalitat es replantegi el servei de dipòsit de detinguts, com a 
administració que té totes les competències sobre centres penitenciaris, ja que considerem que 
els mitjans municipals existents a l’Hospitalet són insuficients. Cal fomentar un conveni que 
concreti el finançament de les necessitats reals que es derivin del funcionament del servei o, si 
no, treballar per la no municipalització d’aquest servei. 

• Cal complementar el servei de seguretat ciutadana amb una política de prevenció de delictes i 
amb una atenció especial a les víctimes del delicte. 

• Cal fer realitat el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció (integrat per representants de la 
Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet, del sector judicial, dels mitjans de 
comunicació locals, de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet i dels Mossos d’Esquadra, de diversos 
serveis municipals, per tècnics especialistes) per analitzar a fons els diversos problemes 
(sorolls, bretolades, ciclomotors, convivència....) i la seva especificitat en el territori de la ciutat 
i buscar-hi fórmules d’actuació i de prevenció ràpides i coordinades, com a complement de la 
Junta de Seguretat. 
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• Treballar per fer possible dins d’aquesta legislatura el Servei d’Atenció a les Víctimes del 
Delicte (SAVD), integrat per agents dels dos sexes i per persones amb formació especialitzada, 
com psicòlegs i assistents socials. 

• Cal doblar, almenys, la dotació d’infraestructura de la unitat Protecció Civil de la ciutat i 
elaborar una campanya de divulgació entre les associacions de la ciutat i la resta de ciutadans 
per tal de captar nous voluntaris i voluntàries. 

RECURSOS HUMANS 

Cal tenir una política de recursos humans ben dissenyada, per això cal fer un estudi de criminalitat 
i inseguretat a la nostra ciutat, dut a terme per a especialistes independents, per exemple de 
l’entorn universitari, que indiquin quins són els “punts negres” de la seguretat a la nostra ciutat.  
Així mateix aquest estudi haurà d’indicar el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana òptims en 
funció de les necessitats i de les competències pròpies, així com l’estructura organitzativa 
d’aquesta (escales de comandament), també caldrà observar fórmules de descentralització 
territorial que no impliquin, necessàriament, la creació de nous equipaments policials.  Així mateix 
caldrà dissenyar el perfil dels membres de la Guàrdia Urbana, en funció del perfil sociològic de la 
ciutadania, del territori, etc. 

Finalitzat aquest estudi cal definir de forma clara dues línies d’actuació:  

• La planificació dels recursos humans basats en el nombre d’efectius, amb l’elaboració de 
la Relació de Llocs de Treball actual i fer una previsió de necessitats en funció a variables 
com el nombre de jubilacions previstes, baixes definitives de la plantilla, altes provinents 
d’altres cossos policials, promoció interna, etc. 

• Política formativa dels membres de la Guàrdia Urbana, tots els membres hauran de 
realitzar un mínim d’una activitat formativa a l’Escola de Policia de Catalunya, en aquest 
sentit s’han de dur a terme diferents actuacions: 

o Realització de diferents cursos a l’Escola de Policia de Catalunya, no només 
cursos de promoció, sinó també formació continuada tenint en compte les 
necessitats tècniques de la Guàrdia Urbana, per exemple cursos d’Operador de 
Sala, d’Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) que faciliten la coordinació amb el cos 
de Mossos d’Esquadra.  També caldrà tenir en compte el perfil de la ciutat i que 
els membres de la Guàrdia Urbana s’inscriguin a cursos que sobre el tractament 
policial de la nova immigració, atenció a dones maltractades, protecció a menors, 
delictes produïts a l’entorn o en l’interior de centres educatius, etc. 

o Proposar convenis a l’Escola de Policia de Catalunya tenint en compte necessitats 
formatives de la nostra ciutat basades en situacions pròpies de la nostra ciutat, 
aquesta formació ha de ser compartida amb membres del cos de Mossos 
d’Esquadra. 

Proposar activitats formatives a les diferents associacions de municipis de Catalunya que tinguin 
com a destinataris membres de les policies locals de Catalunya. 



ESQUERRA L’H – ELS VERDS   

PROGRAMA ELECTORAL 2011 57 

18 Ocupació 
 
El treball s’ha anat constituint com un dels aspectes bàsics de la vida adulta de qualsevol individu. 
En aquest sentit, influeix en la seva qualitat de vida, la seva rutina, les seves relacions personals i 
la seva vida social És per això que des d’Esquerra l’Hospitalet volem que l’Ajuntament s’impliqui 
en la millora en l’accés a una feina i de la seva qualitat. Ha de realitzar polítiques actives 
d’ocupació per tal de promocionar-la i fer possible que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin les 
millors condicions possibles per accedir al món laboral. 
 
PROMOCIÓ I CREACIÓ D’OCUPACIÓ 
 
A Esquerra l’Hospitalet pensem que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de ser un actor important en 
la promoció de l’ocupació a la nostra ciutat, amb polítiques que permetin que l’ocupació creixi i 
arribi a tots els sectors de la societat de manera igualitària. I que aquesta ocupació sigui cada 
vegada de major qualitat. D’igual manera, ha de facilitar als ciutadans i ciutadanes els recursos 
necessaris per a la recerca de feina i la informació sobre el món laboral que necessitin. En aquesta 
línia, des d’Esquerra us proposem: 
 

-Creació d’una borsa de treball gestionada per l’Ajuntament per tal de posar en contacte 
treballadors i empreses i facilitar la creació d’ocupació a través d’aquest contacte. 
-Creació d’un portal d’Internet dedicat al món del treball, on hi hagi l’accés a la borsa de 
treball i es prestin serveis d’informació i assessorament en línia i es pugui trobar tota la 
informació necessària sobre el món del treball. 
-Adequació i ampliació dels cursos de formació ocupacional i reciclatge professional. Cal 
que aquests cursos estiguin connectats amb les necessitats del món del treball i que 
serveixin com a entrada al mercat laboral d’aquells que els segueixin. També s’han 
d’ampliar cap a sectors en els quals la demanda de treballadors és elevada, sobretot els 
relacionats amb els serveis a les persones. 
-Analitzar i aprofitar els filons d’ocupació des de l’àrea de promoció econòmica per tal de 
crear nous llocs de treball de qualitat a sectors emergents de l’economia. 
-Promocionar el cooperativisme i l’economia social com a forma de creació d’ocupació de 
qualitat. Per això cal augmentar la informació i l’assessorament sobre aquests temes i 
donar facilitats per a la constitució de societats cooperatives o d’economia social. 
-Facilitar l’autoocupació amb crèdits tous i/o microcrèdits en els quals l’Ajuntament seria 
l’avalador per a projectes viables, preferentment engegats per joves, dones o aturats 
majors de 45 anys. 
-Inclusió en la contractació pública de clàusules socials de barri segons les quals sigui 
obligatori contractar treballadors i treballadores del barri en el qual es desenvolupi l’obra o 
servei, prioritzant aquells col·lectius amb majors dificultats per accedir al mercat laboral. 

 
Les dones són un col·lectiu al qual l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de prestar especial atenció per 
tal que es puguin incorporar i desenvolupar dins el mercat de treball amb plenes garanties i 
igualtat. D’aquesta manera, des d’Esquerra l’Hospitalet pensem que cal, a més de garantir el seu 
accés a les propostes i mesures anteriors, aprofitar els projectes Equal de la Unió Europea per 
engegar polítiques d’ocupació destinades a afavorir la incorporació al món del treball de les dones 
en treballs de qualitat i en plena igualtat de condicions. També s’ha d’incorporar el servei 
d’informació laboral al CAID per resoldre els dubtes de les dones que es troben al mercat laboral o 
volen entrar-hi. 
 
Altre col·lectiu que des d’Esquerra l’Hospitalet creiem que mereix una especial atenció per part de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet és el de discapacitats, la incorporació al mercat laboral privat dels 
quals requereix una enorme consciència pedagògica als empresaris. Per tal d’afavorir i millorar el 
seu accés al món laboral, caldria iniciar campanyes de sensibilització dels avantatges socials i 
empresarials que comporta contractar a persones amb discapacitats. D’altra banda, a través del 
CEMFO, caldria dissenyar una oferta formativa específica per tal de facilitar la incorporació al 
mercat de treball a persones amb discapacitats i que estiguin preparades per fer-ho, així mateix 
caldria que la formació que ja s’ofereix fos plenament accessible per les persones amb 
discapacitats. 
 
QUALITAT DE L’OCUPACIÓ 
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Des d’Esquerra l’Hospitalet pensem que igual d’important que la promoció i creació d’ocupació és 
la qualitat d’aquesta ocupació. Cal tenir en compte que els treballadors i treballadores de la nostra 
ciutat han de tenir unes condicions de treball dignes i adequades, cosa que ha de promoure 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. Per això, des d’Esquerra us proposem: 
 

-Promoure la contractació fixa de personal per a treballar a l’administració municipal, amb 
estabilitat de plantilla i bones condicions de treball. Refusar la contractació directa o 
indirecta per mitjà d’ETT per part de l’administració municipal. Limitar els 
subcontractacions en la prestació d’obres o serveis públics a la nostra ciutat. 
-Ampliar als treballadores l’assessorament de salut laboral que duu a terme l’àrea de 
promoció econòmica de l’Ajuntament, de manera que qualsevol treballador o treballadora 
pugui tenir accés a la informació sobre salut i seguretat laboral que necessiti. Aquest 
també ha de ser un servei que es presti de manera descentralitzada a les regidories de 
districte en un plànol primari. 
-Creació i millora del transport públic entre la ciutat de l’Hospitalet i els polígons 
industrials on hi treballin més ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. 

 
OCUPACIÓ JOVE 
 
Un col·lectiu que mereix especial atenció per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet és el dels joves, 
en la mesura que s’incorporen per primera vegada al mercat laboral i poden tenir especials 
dificultats per tal de desenvolupar-s’hi de manera plena. És per això que des d’Esquerra 
l’Hospitalet pensem que s’han de prendre un seguit de mesures específiques, combinades amb les 
anteriorment exposades, per tal que tinguin accés al màxim d’informació possible sobre el món del 
treball i que tinguin al seu abast recursos i instruments que els facilitin la seva plena incorporació 
al món del treball amb garanties d’èxit.  Les propostes per aquest col·lectiu les trobareu a l’apartat 
Joventut d’aquest programa. 
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PROPOSTES PER L’HOSPITALET 
 

19  Urbanisme i via pública 
La principal eina per tenir una ciutat pensada per les persones és la planificació urbanística, des 
d’Esquerra volem una ciutat de les persones amb les persones, pensada en criteris de serveis a la 
ciutadania que hi vivim, sostenibilitat ambiental i coherència amb l’entorn, Esquerra no 
comparteix el criteri de transformació de la nostra ciutat per satisfer els interessos econòmics 
d’empreses que es volen instal·lar a l’Hospitalet, tot i considerar necessària la inversió de fora de la 
ciutat i la instal·lació d’empreses que produeixen un increment de la capacitat econòmica, així com 
un afavoriment de l’ocupació, entenem que aquestes empreses també vindrien a l’Hospitalet si la 
nostra ciutat tingués uns equipaments moderns i alhora sostenibles amb l’entorn, un clar exemple 
d’això és el fet que Esquerra a l’Hospitalet considera que si la línia 9 del metro ha d’arribar als 
barris del Gornal i Santa Eulàlia ha de ser per cobrir la necessitat real de transport d’aquests barris i 
els seus veïns i veïnes i no pas perquè aquest mitjà de transport afavoreixi o no a les empreses que 
s’instal·lin en aquells barris.  Cal prioritzar en la planificació urbanística les necessitats de la 
ciutadania. 
 
Esquerra proposa un model de planificació urbanística basat en la recuperació dels espais 
públics i que aquests espais siguin creats per cobrir les necessitats de la ciutadania dins d’un teixit 
de relacions humanes i econòmiques que donin personalitat al barri i a la ciutat. Un clar exemple 
d’això és que Esquerra va donar suport, per exemple, als nous espais que s’han projectat a la plaça 
Europa, ja que en aquests espais es busca principalment l’harmonia en el disseny del conjunt 
d’una forma tancada en si mateixa, i no es busca cap complicitat amb els barris com Santa Eulàlia 
o el Gornal. Així doncs, creiem que aquest espai públic, serà més un espai de pas aliè i fins i tot 
degradat amb construccions abandonades, que un espai que la gent es farà seu. És per això que 
diem que ha estat una oportunitat perduda, i no podem deixar de criticar la tant anomenada frase 
“no l’hi ha costat un euro al ciutadà”. El que l’hi ha costat és la pèrdua d’un espai públic on el 
principal objectiu hauria de ser l’ús i no el disseny. 
 
Ens hem de preguntar quina ciutat imaginem, desitgem i fins i tot quina decidim, des d’Esquerra 
volem fer aquesta pregunta i volem portar a terme els desitjos de la ciutadania, es per això, que 
volem saber quina és la ciutat que volen els seus habitants. 
 

• Una ciutat dels ciutadans; On tot ciutadà es senti representat i partícip, per això, cal 
potenciar dins l’urbanisme la participació ciutadana. Tots i totes hem de poder participar 
en la planificació del nostre futur. En definitiva una ciutat més participativa. 

• Una ciutat més propera; On tots i totes estem al mateix nivell, on cap barrera 
arquitectònica o administrativa ens faci sentir inferiors. 

• Una ciutat sostenible; On entenguem sostenible a tots nivells, un model on les polítiques 
públiques tinguin un clar referent medioambiental, on la cohesió social sigui el nexe d’unió 
i d’entesa. 

• Una ciutat on el Comerç urbà, petit i mitjà comerç de barri o de ciutat, sigui l’element 
de cohesió del diferents entramats urbans. 

• Una ciutat on l’habitatge sigui el més accessible possible a tots i totes. 
 
Cal dotar la ciutat d’un model més humanitzat, més proper al ciutadà, treballarem per compactar 
la ciutat i no crear més barreres de les existents. Les grans transformacions urbanes han de 
tenir com objectiu fer una sola ciutat, i no pas zones de primera i zones de segona. Les darreres 
grans operacions urbanístiques s’han elaborat amb un urbanisme de disseny, que resta molt lluny 
de la realitat de l’entorn, i que, esdevindrà un clar element de distorsió en la zona. 
 
Recuperarem el concepte de la ciutat pel ciutadà, apostem per operacions que cohesionin la 
ciutat, no creiem en l’urbanisme de disseny. Les petites operacions són les grans operacions, que 
cohesionen la ciutat. 
 
El soterrament de les vies ha de ser el gran projecte per assolir, una oportunitat única per revertir 
en la ciutat, és a dia d’avui, una de les darreres oportunitats per aconseguir sòl i unificar els 
diferents espais de la ciutat, refent el trencaclosques que és avui la nostra ciutat. Prioritzarem, 
que el soterrament de les vies representi més zones verdes i de lleure pels vianants, hem, doncs, 
de cicatritzar els barris de la ciutat amb zones on el lleure i el passeig marquin l’espai públic. 
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Recuperarem els entorns històrics de la ciutat i crear les figures de protecció. Una figura que 
cal crear i potenciar, és un Pla Especial de Protecció del Paisatge urbà de la ciutat, en aquest pla 
protegirem tots els elements que han configurat el paisatge de la ciutat. Entenem que dins la 
nostra ciutat hi trobarem diferents paisatges, que ens ajudaran a conèixer i explicar la nostra la 
historia. Aquest Pla ha d’ésser dinàmic i permetre la incorporació de nous elements conforme es 
vagi configurant el paisatge del present i del futur. 
 
Fer un veritable procés de participació ciutadana respecte de la planificació de la ciutat. Volem 
saber quina és la ciutat que volen els ciutadans i no deixar-los triar si volen un banc o una font, el 
veritable procés participatiu és planificar la ciutat. Per això crearem un “Consell Assessor 
urbanístic”, no volem deixar-ho tot en mans de l’ADU (Agència de Desenvolupament Urbanístic). 
 
Cal racionalitzar el recursos ambientals, socials i econòmics per fer que la ciutat sigui més 
sostenible en tots els seus àmbits. El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una 
millor qualitat de vida de les persones ha de conviure, i no limitar, la capacitat de renovació tant de 
medi ambient com dels recursos. 
 
VIA PÚBLICA 
 
Una de les eines de retornar els espais públics a la ciutadania es reflecteix amb un mobiliari urbà 
de qualitat, amb una ciutat neta i disminució de la contaminació lumínica i acústica.  Cal 
aconseguir que els carrers de la nostra ciutat esdevinguin el punt de trobada de la ciutadania, 
treballant per una via pública per les persones, prioritzant-les per davant dels vehicles. 
 
Per aconseguir aquests objectius des d’Esquerra proposem les mesures següents: 
 

• Un programa de vigilància i reposició del mobiliari urbà. 
• Garantir una neteja constant de tots els indrets de la ciutat. 
• Garantir el compliment de la llei referent a la contaminació lumínica i sònica, cal realitzar 

controls sistemàtics de contaminació en els punts negres i sobretot en les obres que 
s’estan executant.  

• Afavorir que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels carrers, 
procurant que no sigui inferior a 1,5 metres a cada costat, i en cas de carrers de poca 
amplada, tendir a convertir-los en zones de preferència per a vianants. 

• Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de manera que es puguin 
aconseguir espais integradors on es barregin la gent i on la seguretat sigui un factor a 
considerar, perquè tothom s’hi senti còmode. Plantejar la il·luminació de l’espai públic 
com un factor de seguretat. 

• Cal tornar a definir i reformar les places, els espais durs han de deixar pas als espais 
pensats i adaptats al lleure, calen espais per la gent gran, pels infants i pels animals de 
companyia. Un dels nostres objectius és diferenciar tots aquest espais, però 
prioritàriament totes les places han de posseir espais infantils ben diferenciats per edats. 

• Cal arribar a acords amb les empreses de subministraments (gas, electricitat, telèfon, 
aigua) per coordinar les seves obres entre si i amb les accions municipals al màxim i evitar 
així haver d’obrir carrers diverses vegades en poc temps, i per soterrar les instal·lacions 
aèries.  

 



ESQUERRA L’H – ELS VERDS   

PROGRAMA ELECTORAL 2011 61 

20 Habitatge i sòl 
 
L’habitatge és un dels principals temes d’ocupació i preocupació de grans parts de la nostra 
societat. Les dificultats per accedir-hi o, en alguns casos, la impossibilitat de fer-ho, marquen les 
preocupacions ciutadanes i dificulten la qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes de 
l’Hospitalet. Per això, des d’Esquerra a l’Hospitalet pensem que aquets ha de ser un camp 
d’actuació prioritari per a l’Ajuntament de l’Hospitalet i, a tal efecte, us volem proposar un seguit 
de mesures en matèria d’habitatge amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nombre d’habitatge 
públic possible a la ciutat, facilitant-ne l’accés als col·lectius amb més dificultats. 
 
ACTUACIÓ PÚBLICA EN HABITATGE 
 
Per tal d’aconseguir el màxim nombre possible d’habitatge públic a la ciutat, pensem que el 
planejament és l’eina fonamental per aconseguir-ho. Per tal de tenir uns instruments potents de 
planejament i actuació en matèria d’habitatge, des d’Esquerra a l’Hospitalet proposem la creació 
de l’Institut Municipal de l’Habitatge, amb les competències i els recursos necessaris per tal de 
poder realitzar una política d’habitatge extensiva, arreu de al ciutat i coordinada entre els diverses 
àrees i administracions que intervenen en aquest camp en funció de les necessitats de la 
ciutadania. 
 
A Esquerra a l’Hospitalet pensem que la millor solució per a l’alleujament del problema de 
l’habitatge a la nostra ciutat és la promoció d’habitatge públic de lloguer a la ciutat. El fet que 
sigui promoció pública és important pel fet que les seves condicions d’accessibilitat seran millors 
per a col·lectius que tenen especials dificultats d’accés al parc privat d’habitatge. D’altra banda, elf 
et que siguin pisos de lloguer permet resoldre problemes al llarg del temps, de diverses 
generacions que, previsiblement, es trobaran amb problemes derivats del seu accés a l’habitatge. 
És per això que us proposem que el 100% de l’habitatge públic de la ciutat es promocioni a 
través del lloguer. 
 
Per tal d’augmentar el volum d’habitatge públic, l’instrument d’ordenació més important que 
tindria a la seva disposició l’Institut Municipal de l’Habitatge seria un nou pla d’habitatge on la 
promoció pública d’habitatge vagi adreçat a jovent, gent gran, famílies monoparentals i segments 
de la població amb dificultats, per tal de garantir el dret a l’habitatge a tota la ciutadania. A part 
del pla d’habitatge, des d’Esquerra a l’Hospitalet, per tal d’augmentar el nombre d’habitatge 
públic disponible, us proposem: 
 

-Un percentatge mínim del 50% d’habitatge públic a totes les promocions d’habitatges 
que esdevinguin d’una requalificació del sòl. 
-Evitar la venta de sòl municipal susceptible de ser utilitzat per a la promoció d’habitatge 
públic de venda o lloguer. 
-Seguiment de les construccions iacabades, per evitar problemes de seguretat.  
 

ACCÉS A L’HABITATGE 
 
Paral·lelament a la promoció d’habitatge públic, des d’Esquerra pensem que l’Ajuntament de 
l’Hospitalet cal que s’impliqui en la millora en l’accés a l’habitatge ja construït i que té un ús social 
deficient, de manera que es pugui augmentar el nombre de gent amb opcions d’accedir a un 
habitatge digne i millorar les seves condicions d’accés. 
 
En aquest sentit, el primer que des d’Esquerra us proposem és que l’Ajuntament de l’Hospitalet 
prengui mesures actives per fomentar l’ús dels habitatges buits existents a la ciutat. En primer 
lloc, a l’empar de l’Institut Municipal de l’Habitatge, es crearà un cos especial per analitzar la 
situació dels habitatges de la ciutat i el seu ús en cas que estiguin buits. Per tal de fomentar l’ús 
social dels habitatges buits, es proposen dues línies d’actuació. Una primera línia es refereix a la 
presa de mesures desincentivadores pel manteniment del pis buit, amb increments de l’IBI o taxes 
específiques.  
 
 
Altra línia d’actuació que des d’Esquerra us proposem és el lloguer directe dels pisos buits per 
part de l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal que aquest els hi pugui donar un ús social adequat. 
Aquests serien contractes de lloguer de llarga durada, durant els quals l’Ajuntament es faria càrrec 
de totes les càrregues que se’n derivin, igual que de la seva millora i condicionament d’acord amb 
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l’evolució de la situació de l’habitatge. A canvi, l’Ajuntament disposarà d’aquest pis per tal de 
llogar-lo de la manera que consideri convenient i segons els criteris que defineixi com a llogater del 
mateix, sempre garantint al propietari el bon estat de conservació de l’habitatge i el cobrament 
puntual del lloguer. 
 
A més, en els barris amb majors necessitats d’habitatge, l’Ajuntament actuarà utilitzant la 
fórmula compra-venda-lloguer al mateix propietari, garantint la millora d’una zona urbana i 
col·laborant en la Borsa d’Habitatge. 
 
Altra de les opcions que des d’Esquerra a l’Hospitalet us plantegem per tal de millorar l’accés a 
l’habitatge és la creació i potenciació dels programes destinats a compartir pis. Pot haver 
persones que, per les seves circumstàncies personals, puguin tenir interès en compartir pis amb 
d’altres, amb la qual cosa un mateix habitatge pot cobrir les necessitats de diverses persones en 
aquest camp. En aquesta línia, des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Crear una Borsa de Compartir Pis entre joves aprofitant la Borsa Jove d’Habitatge i 
l’Oficina d’Emancipació Juvenil. 
-Crear una Borsa de Compartir Pis entre els joves i la gent gran que viu sola. 

 
MILLORES EN L’HABITATGE 
 
La rehabilitació d’habitatges també és un camp on des d’Esquerra a l’Hospitalet volem apostar. 
Aquesta rehabilitació, d’una banda, garanteix unes condicions d’habitabilitat dignes per als 
ciutadans i ciutadanes, de manera que la seva qualitat de vida augmenti. D’altra banda, també pot 
ser una bona solució per augmentar el nombre d’habitatges dignes disponibles. És per això que us 
proposem potenciar la rehabilitació d’habitatges a través d’ajudes econòmiques. Una mesura 
específica de rehabilitació que des d’Esquerra volem prestar especial atenció es refereix al fet 
d’aconseguir que cap habitatge de la ciutat que ho necessiti estigui sense ascensor. 
 
A Esquerra també pensem que és important assegurar que els ciutadans i ciutadanes de 
l’Hospitalet tinguin uns determinats nivells de seguretat, protecció i dignitat en el seu habitatge. 
Per tal de garantir-ho, des d’Esquerra us proposem actuacions concretes en dos àmbits, tal com: 
 

-Creació d’un servei d’atenció, assessorament i defensa de les persones afectades pel 
mobbing immobiliari. 
-Establiment de mesures per detectar i evitar la concentració massiva de persones en 
immobles. Considerem que es tracta d’un fenomen negatiu tant a nivell social com pel que 
fa a la degradació personal i humana de les persones ocupants. 
-Detectar i buscar solucions factibles pels infrahabitatges derivats de la utilització de 
baixos comercials com a vivendes.  
 

Des del punt de vista de la millora de les condicions d’habitatge a nivell de barri, des d’Esquerra us 
proposem l’establiment d’una ordenança específica de subvencions a les tasques de llicències 
d’obres i/o d’activitats, amb la corresponent dotació pressupostària, per fomentar la millora del 
paisatge urbà. 
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21  Transport públic i mobilitat 

 
MILLORA I POTENCIACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC 

 
A Esquerra a l’Hospitalet pensem que el transport públic ha de ser la base de la mobilitat de les 
persones a la nostra ciutat. La majoria de moviments quotidians s’han de poder realitzar en les 
diferents opcions de transport públic que tenim a la ciutat, podent així descongestionar els nostres 
carrers de mitjans de transport privats i augmentar la nostra qualitat de vida, obrint espais al 
passeig i el gaudi de la ciutat. 
 
Per tal de poder realitzar la major part dels desplaçaments en transport públic és evident que cal 
una xarxa de transport públic adequada a les necessitats de la ciutadania, que cobreixi la 
totalitat del territori i que sigui accessible per tothom. Per això, des d’Esquerra proposem una sèrie 
de mesures que creiem que poden ajudar a la millora de la xarxa de transport públic i a augmentar 
la concordança entre les necessitats de la ciutadania i l’oferta de transport públic. 
 
En primer lloc, des d’Esquerra us proposem augmentar la xarxa de transport públic de proximitat, 
amb la creació de línies de busos de barri, que a mig termini haurien de funcionar a la totalitat 
de districtes de la ciutat. Gran part dels moviments que duen a terme els ciutadans i ciutadanes de 
l’Hospitalet es circumscriuen al seu barri o districte. Però per realitzar aquests moviments moltes 
vegades no hi ha mitjans de transport adequats. És per cobrir aquestes necessitats de moviments 
de proximitat que proposem les línies de bus de barri, que a més, a barris amb geografia 
complicada podrien facilitar la vida de les persones amb dificultats de mobilitat. 
 
Altra necessitat que des d’Esquerra a l’Hospitalet pensem que cal cobrir és la del transport públic 
nocturn, una necessitat real que ara no està coberta de manera adequada. En aquest sentit, des 
d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem que des de l’Ajuntament de l’Hospitalet es treballi per 
millorar la xarxa d’autobusos nocturns que circulen per l’Hospitalet, augmentant els seus 
recorreguts i cobrint la totalitat de districtes de la ciutat. D’altra banda, també caldrà pressionar 
per tal que el Metro obri a , com a mínim, els divendres a les nits, a banda de l’actual dissabte, el 
que, a més, reduiria la necessitat de transport privat nocturn i la perillositat que, en ocasions, 
comporta. 
 
L’accessibilitat dels mitjans de transport públics és, per a Esquerra a l’Hospitalet, una prioritat. 
És per això que creiem que cal garantir la plena accessibilitat del transport públic, en totes les 
seves formes, per a persones amb dificultats de mobilitat o mobilitat reduïda. Les mesures que us 
proposem en aquest camp passen per la plena accessibilitat de les estacions de metro, tren i 
autobús de la nostra ciutat, a més de la dotació de vehicles adaptats a la xarxa de transport de la 
ciutat, incloent els busos de barri. Altres mesures relacionades les podeu trobar detallades a 
l’apartat de Discapacitats d’aquest programa. 
 
Una part important dels desplaçaments que es registren des de la nostra ciutat són deguts a 
l’activitat laboral dels ciutadans i ciutadanes. A Esquerra a l’Hospitalet pensem que és important 
que els treballadors puguin realitzar aquests desplaçaments en transport públic. En aquest camp, 
les majors dificultats es troben en les connexions amb les zones o polígons industrials, de la 
ciutat, de l’àrea metropolitana de Barcelona i més enllà, que sovint tenen males comunicacions i 
obliguen a l’ús de mitjans de transport privats. Per això, des d’Esquerra a l’Hospitalet us 
proposem, a partir de l’anàlisi de les necessitats dels treballadors i treballadores de l’Hospitalet, la 
creació de línies de bus públiques que connectin la ciutat amb les principals zones 
industrials o polígons industrials on treballin hospitalencs i hospitalenques. 
 
Finalment, cal incentivar l’ús racional del transport privat, per la qual cosa, des d’Esquerra a 
l’Hospitalet us proposem implementar una bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica pels ciutadans que siguin els propietaris d’un sol vehicle i alhora 
demostrin que són usuaris diaris del transport públic, és a dir, que utilitzen la gamma de títols 
integrats que emet l’Autoritat de Transport Metropolità. 
 
En la línia d’augmentar la racionalitat de l’ús dels vehicles privats, també cal incidir en l’ordenació 
dels usos dels espais públics, reorganitzant la xarxa d’aparcaments privats de superfície, per tal 
d’aconseguir que els espais entre els diversos usos quedin delimitats, augmentant les places 
d’aparcament per a vehicles privats en modalitzat de zona verda, per afavorir el seu ús per part 
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dels veïns i veïnes. Igualment, cal aconseguir una regulació de la distribució urbana de mercaderies 
que faci aquesta activitat àgil i ordenada. 
 
DESPLAÇAMENT A PEU 
 
 
Una altra part important dels desplaçaments quotidians que es donen a la nostra ciutat es fan o 
es poden fer a peu. Tot i així, aquest tipus de desplaçaments sovint comporten dificultats que des 
d’Esquerra a l’Hospitalet pensem que cal subsanar. Com a primera mesura, proposem augmentar 
les zones de prioritat invertida, per tal que siguin espais on els vianants puguin circular de 
manera preferent i totalment còmoda i segura. D’altra banda, també cal aprofundir en la millora 
de l’accessibilitat dels nostres carrers, suprimint barreres arquitectòniques i dificultats diverses 
que obstaculitzen els desplaçaments a peu, especialment per a les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
BICICLETA 
 
La bicicleta és un mitjà de transport que des d’Esquerra a l’Hospitalet pensem que cal afavorir. A 
més de les seves propietats com a exercici físic i esport i de la seva incidència positiva en el medi 
ambient, és un mitjà de transport que pot ajudar a cobrir una part important de les necessitats de 
mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet. Per tal que això sigui possible, és clar que cal 
millorar i augmentar la xarxa de carril-bici de la nostra ciutat. Aquestes millores passen per 
l’augment dels seus quilòmetres i la millora de les seves connexions amb els carrils-bici dels 
diversos barris de la ciutat i els que puguin tenir les ciutats més properes a la nostra. 
 
A aquesta millora cal sumar la implementació del servei de Bicing a la nostra ciutat, que sigui 
totalment compatible amb els sistemes que empren a ciutats veïnes, per tal de poder afavorir els 
desplaçaments en aquest mitjà, també interurbans, i la creació d’una xarxa pública d’aparcaments 
de bicicletes als punts de major afluència. 
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22  Societat de la informació i noves tecnologies 

 
Les tecnologies de la informació i la comunicació ja es troben presents en quasi tots els àmbits de 
la nostra vida política, econòmica, social o cultural. En els últims anys, la nostra societat ha 
evolucionat de tal manera que ha passat a anomenar-se societat de la informació. Aquesta 
evolució ens dóna un seguit d’oportunitats que des d’Esquerra pensem que cal aprofitar. 
 
Creiem que es tasca de les administracions públiques, i també de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el 
foment i l’ús d’aquestes tecnologies de la informació i la comunicació en benefici dels ciutadans i 
ciutadanes. En primer lloc, per facilitar les relacions entre les administracions i els administrats. I, 
en segon lloc, per garantir a qualsevol individu el seu accés a aquestes tecnologies en condicions 
d’igualtat. 
 
Així mateix, des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem que és especialment important que el 
desenvolupament de la societat de la informació i les noves tecnologies es basi en elements com 
els formats oberts, els codis lliures i els recursos lingüístics lliures, que faciliten l’accés a la 
ciutadania i comporten millors serveis i beneficis pels usuaris. 
 
També considerem vitals les actuacions que pugui dur a terme l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal 
de prevenir i reparar l’anomenada fractura digital, que pot generar desigualtats entre individus i 
que pot posar en veritables dificultats col·lectius especialment vulnerables, com els joves, els 
aturats majors de 45 anys o la gent gran. 
 
Per tot l’anterior, i, a més, per la millora de les infraestructures i l’accés a les noves tecnologies de 
la informació i al comunicació a la nostra ciutat, des d’Esquerra a l’Hospitalet us fem un seguit de 
propostes. 
 
INFRAESTRUCTURES 
 
Per tal de garantir un òptim desenvolupament de les noves tecnologies, cal dotar la ciutat d’una 
infraestructura adequada, que a més garanteixi la possibilitat d’accés al conjunt dels individus a 
aquestes tecnologies. Per tal de millora les infraestructures presents a la nostra ciutat, des 
d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Cablejar amb fibra òptica d’alta velocitat de propietat municipal interconnectant tots els 
edificis singulars municipals i equipaments de la ciutat. 
-Obrir més enllà del propi edifici, a més de a places i llocs singulars, xarxes wifi/wimax per 
a que els ciutadans puguin accedir als continguts municipals i, en la mesura que la llei ho 
permeti, l’accés a altres continguts. 
-Creació de telecentres en biblioteques i centres culturals, que operin amb programari 
lliure i disposin d’accés a Internet, així com l’ampliació i millora dels telecentres i punts 
d’informació ja existents. 
- Fer les modificacions normatives oportunes per tal de garantir l'arribada de fibra òptica a 
tots els espais de nova construcció així com en aquells on es facin obres de remodelació 
urbanística (plans de rehabilitació de barris) 

 
COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT AMB ELS CIUTADANS  
 
Des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem força positiu ampliar progressivament els espais d’interacció i 
relació entre els ciutadans i l’Ajuntament a través de les noves tecnologies. És per això que al llarg 
del programa trobareu propostes encaminades a augmentar i millorar aquestes relacions. 
Igualment, aquesta comunicació s’ha de basar en els formats lliures i oberts, per tal que 
l’Administració no imposi als ciutadans els programes que ha de fer servir. En aquesta línia, des 
d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem: 
 

-Augmentar progressivament els tràmits amb l’administració municipal que es puguin 
realitzar a través d’Internet, TDT i telèfons digitals fins a arribar al 100% durant la propera 
legislatura. 
-Creació de diversos portals municipals temàtics per a millorar la informació destinada als 
ciutadans i ciutadanes, a més d’aprofitar els mitjans de comunicació municipals, com la 
televisió i futura TDT coma  eina de relació entre l’Ajuntament i els individus. 
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-Adaptar els llocs webs de l’administració municipal als formats internacionals del W3C. 
-Fer que la documentació generada per l’Ajuntament sigui en formats oberts (ODF) 

 
ÚS I DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI LLIURE DINS L’ADMINISTRACIÓ SOBRE 
PLATAFORMES LLIURES 
 
A Esquerra a l’Hospitalet defensem l’ús de programari lliure per part de l’Ajuntament. Creiem que 
això redundarà en una reducció de costos per a la nostra administració municipal, a més de 
millorar l’adaptació del producte informàtic a les nostres necessitats. És per això que des 
d’Esquerra us proposem: 
 

-L’Ajuntament haurà de mantenir la seva informació i, per tant, les dades relatives als 
ciutadans i ciutadanes, en un sistema d’emmagatzemament basat en programari del qual 
es pugui saber què fa i de quina manera. 
-Desenvolupar per part de l’Ajuntament programari propi fent servir entorns de treball 
lliures i oberts 
-Alliberar tot el codi font propi fet a mida de manera que d’altres administracions o els 
ciutadans mateixos, puguin fer-los servir, aplicant la filosofia GNU. 
-Publicar les despeses anuals en llicències de programari en el conjunt de l’administració 
municipal. 
-Incorporar l’ús de programari lliure com a criteri per a l’adjudicació de concursos públics. 
-L’Ajuntament incidirà i fomentarà la presència de la llengua catalana a la societat de la 
informació a partir del programari lliure 

 
ÚS DE PROGRAMARI LLIURE EN L’EDUCACIÓ 
 
Des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem que si volem una societat integrada en les tecnologies de la 
informació i la comunicació, cal que ho fem amb eines que estiguin disponibles a tothom 
legalment i en català. Per això és essencial introduir aquestes eines en les activitats educatives i 
formatives que es duguin a terme a la nostra ciutat, per la qual cosa us proposem: 
 

-Utilització a les escoles, els cursos de formació per adults i de divulgació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació de programari lliure. 
-Substituir la demanda de coneixements de determinats productes comercials per la de 
determinades habilitats amb l’ordinador en concursos i oposicions a l’administració 
municipal. 
-Utilitzar l’ensenyament del programari lliure al mateix nivell que altres tipus de 
programari a l’educació. 
-Crear material didàctic específicament dirigit a l’ensenyament del programari lliure. 
-Utilització generalitzada del programari lliure i la seva filosofia a l’educació com una eina 
tranversal dins del currículum, com a manera de potenciar els valors de llibertat, 
col·laboració i comunitat. 
-Valorar com a mèrits la publicació de programari lliure derivat de la investigació o de la 
docència. 

 
PROMOCIÓ DE L’ÚS I DESENVOLUPAMENT DE LES TIC EN EL TEIXIT SOCIAL I ECONÒMIC 
 
La modernització del teixit social i econòmic de la nostra ciutat passa per la incorporació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació al seu funcionament de manera quotidiana. Per això, 
des d’Esquerra a l’Hospitalet apostem perquè l’Ajuntament s’impliqui en aquesta extensió de les 
TIC al nostre teixit social i econòmic, basant-se en els criteris abans descrits. Per això, us 
proposem: 
 

-Donar suport en maquinari, programari lliure i formació  a entitats i associacions de la 
ciutat. 
-Invertir en projectes de programari lliure, existents o de nous, perquè s’adrecin a cobrir les 
necessitats productives i culturals de l’Hospitalet. 
-Prestar ajudes econòmiques i un servei de suport a la petita i mitjana empresa que vulgui 
incorporar-se a la societat de la informació i/o migrar a programari lliure. 
-Compensar fiscalment a les empreses que decideixin alliberar i publicar programari de la 
seva propietat. 
-Realitzar campanyes institucionals de conscienciació en l’ús del programari lliure i els 
formats oberts. 
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-Creació d’un premi municipal per ajudar i fomentar els desenvolupadors de noves 
tecnologies a la ciutat. 

 
PREVENCIÓ I REPARACIÓ DE LA FRACTURA TECNOLÒGICA 
 
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació i la societat de al formació són una font 
important d’oportunitats per a la ciutadania. Però també poden provocar desigualtats derivades 
de les dificultats d’accés a aquestes eines per part de determinats col·lectius, cosa que els pot 
portar a un desavantatge comparatiu greu i a situacions d’especial vulnerabilitat. A Esquerra a 
l’Hospitalet pensem que l’Ajuntament ha de vetllar per l’accés en igualtat de condicions dels 
individus a aquestes tecnologies i evitar que es doni una fractura tecnològica a la nostra ciutat. Per 
això, des d’Esquerra us proposem: 
 

-Introducció i potenciació de la formació en noves tecnologies als centres educatius de la 
ciutat, dotant-los de les eines necessàries per a aquesta tasca. 
-Incidència especial en l’aprenentatge d’eines tecnològiques per a aquelles persones en 
risc especial d’exclusió del mercat laboral, sobretot joves amb dificultats i dones aturades. 
-Promoció i formació en noves tecnologies per a ciutadans i ciutadanes majors de 45 anys 
a través d ela xarxa de telecentres i centres culturals de la ciutat, amb especial incidència 
en les habilitats i el reciclatge professional 
-Creació de telecentres en biblioteques i centres culturals, que disposin d’accés a Internet, 
així com l’ampliació i millora dels telecentres i punts d’informació ja existents. 
-Potenciació dels programes d’incorporació de la gent gran a la societat de la informació i 
les noves tecnologies 
-Adhesió de l’Ajuntament a les diferents campanyes i mesures preses per altres 
administracions públiques per a l’extensió de les tecnologies de la informació i la 
comunicació 
-Augment de la formació dels treballadors municipals en societat de la informació i 
augment de la seva capacitació en el camp de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
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23 Medi ambient i sostenibilitat 

 
La sostenibilitat és un dels principals referents d’actuació d’Esquerra, i esdevé un autèntic full de 
ruta de l'acció municipal. La sostenibilitat s’ha d’entendre en termes de reacció contra la 
degradació i contaminació ambientals i la injustícia social. El seu objectiu és garantir que la 
satisfacció de les necessitats del present no comprometi la capacitat de les generacions futures de 
satisfer les seves. La sostenibilitat no és cap dogma, sinó més aviat un procés en 
desenvolupament constant que s’introdueix a totes les activitats humanes, i disciplines com la 
planificació i el disseny urbà. 

Aquests objectius passen per un ús més racional de les disponibilitats del medi, la renovabilitat 
dels recursos i per una ordenació del territori que afavoreixi un desenvolupament social i econòmic 
més equilibrat i adequat als potencials de cada zona. 

Des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem que, en la construcció d’aquest model alternatiu, els 
ajuntaments, com a nivell de l’administració més proper a la ciutadania, són un element clau per 
implicar tota la població en les qüestions relacionades amb el medi, cercant no només la seva 
participació sinó també la seva complicitat i és per això que us volem proposar un seguit de 
mesures que ens ajudin a millorar la qualitat de vida a la ciutat a través d’un major respecte al 
medi ambient. Una de les eines al seu abast que cal potenciar i materialitzar és l’Agenda 21, 
instrument del qual l’Ajuntament de l’Hospitalet disposa, però no s’ha aprofitat tot el seu 
potencial. És per això que des d’Esquerra proposem que l’Agenda 21 es desenvolupi de manera 
tangible i amb tot el seu potencial. 

Paral·lelament, cal tenir en compte el pes de la petjada ecològica de la ciutat, és a dir, la incidència 
del conjunt de la ciutat i tots els seus actors i activitats en el medi ambient. En aquest sentit, el 
primer que cal fer és analitzar el pes d’aquesta petjada i establir una estratègia de reducció de la 
petjada ecològica de la ciutat i aplicar les mesures immediates sobre la generació energètica, la 
contenció de la mobilitat i la gestió dels recursos i dels residus. Entre aquestes mesures cal posar 
especial èmfasi en la compensació de les emissions de CO2 generades per l’Ajuntament 
mitjançant la col·laboració en programes de reforestació i en la instauració de sistemes de compra 
verda a l’administració municipal. 

 
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 
 
Des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem que l’Ajuntament ha de ser un agent actiu en la promoció de 
la conservació del medi ambient i la introducció de criteris de sostenibilitat en les actuacions 
ciutadanes. I per això, cal que sigui el primer que adopti aquests criteris. D’aquesta manera, 
introduirem, criteris ambientals en tota l'acció urbanística que dugui a terme l'ajuntament desde 
la construcció i eficiència dels edificis públics municipals, passant per la promoció de les mesures  i 
modificacions necessàries en les instal·lacions ja existents per tal d’anar incorporant criteris de 
sostenibilitat. 
 
D’altra banda, i també com a resposta a una creixent demanda de la ciutadania en aquesta línia, 
des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem la creació de l’Oficina d’Atenció i Assessorament 
Ambiental, encarregada de donar assessorament i consell tècnic i administratiu als ciutadans i 
ciutadanes interessats en incorporar pautes d’actuació mediambientals a la seva vida diària, 
habitatges o negocis. 
 
Dins l’esmentada oficina, hi haurà especial atenció a l’estalvi energètic, am un servei específic 
d’informació per a l’estalvi energètic i les energies renovables, amb l’objectiu de: 
 

- Dur a terme auditories energètiques en edificis públics i en la planificació energètica 
urbana. 

- Realitzar campanyes divulgaves i de docència sobre l’estalvi energètic i l’educació   
ambiental en general. 

- Implantar energies renovables en les edificacions públiques. 

- Desenvolupar projectes d’aïllament tèrmic i d’energies renovables. 
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-Informar i assessorar sobre mesures d’estalvi energètic i cogeneració, tant per a la indústria 
com per a la llar. 

-Subvencionar els habitatges amb elements d’arquitectura bioclimàtica, eficiència energètica i 
utilització d’energies renovables, mitjançant una subvenció parcial de l’import equivalent al 
pagament de l’IBI o bonificacions als permisos de construcció i/o reforma. 

-Assessorar sobre els tràmits per a l’obtenció d’ajuts d’altres administracions. 

 
En la línia d’incentivar l’estalvi de recursos, també us proposem generalitzar a tota la ciutat les 
campanyes destinades al repartiment i instal·lació als habitatges de mecanismes d’estalvi d’aigua, 
així com fer un control sistemàtic de la xarxa de distribució d’aigua i fer un manteniment preventiu 
i correctiu de les instal·lacions per a millorar-ne el rendiment i eficiència. 
 
Finalment, des de l’Ajuntament s’impulsarà la divulgació entre la ciutadania de la importància del 
medi ambient i de les actuacions que es poden dur a terme en la vida diària el dia a dia per tal de 
fer una ciutat més sostenible. En aquesta línia de conscienciació i sensibilització, hi haurà una 
primera línia d’actuació que es centrarà sobretot en la introducció d’ensenyaments de ciències 
ambientals als centres educatius de al ciutat, adaptats a cada etapa escolar. Altra línia es centraria 
més en l’organització de Jornades de formació o trobades obertes a la ciutadania i a les entitats per 
tal de posar en comú experiències i poder generalitzar unes conductes mediambientalment 
beneficioses per al conjunt de la ciutadania. 
 
ENTORN URBÀ 
 
En un procés de transformació com el que està patint la ciutat de l’Hospitalet, la introducció de 
criteris mediambientals i de sostenibilitat és essencial per tal d’assegurar que aquests canvis 
redundaran en una millora de la qualitat de vida dels hospitalencs i hospitalenques. 
 
Un dels elements més importants de la transformació de la ciutat fa referència al seu urbanisme, 
que sovint repercuteix directament en el medi de la ciutat. Tanmateix, pot ser una oportunitat 
d’introduir elements que facin una ciutat més sostenible. És per això que des d’Esquerra a 
l’Hospitalet us proposem la creació d’una unitat dedicada al medi ambient i la sostenibilitat a 
l’Agència de Desenvolupament Urbà, que s’encarregui de vetllar per un canvi i una evolució 
urbanística d’acord amb criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.  
 
D’igual manera, col·laborarem amb l’Agència d’Ecologia Urbana per tal d’analitzar l’evolució de la 
ciutat a nivell urbanístic i poder planificar-ho introduint criteris ecològics i ambientals d’acord 
també amb la realitat de la nostra ciutat. 
 
En aquesta línia, i d’acord amb els principis de mobilitat que ja s’han introduït en aquest 
programa, cal aprofitar la transformació urbanística de la ciutat per a fomentar la mobilitat 
sostenible, és a dir, qualsevol procés o actuació  urbanística que es dugui a terme a la ciutat ha de 
preveure la mobilitat generada. Per això, cal que la ciutadania disposi dels espais adequats per a 
poder-se desplaçar a peu o en bicicleta. Des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem la creació 
d’eixos cívics a la ciutat, pensats de manera que els vianants i els ciclistes puguin desplaçar-se de 
manera còmoda per la ciutat i cap a l’exterior de la ciutat, a més de ser espais d’ús públic per a la 
ciutadania. 
 
ENTORN NATURAL I ZONES VERDES 
 
La ciutat de l’Hospitalet ha tingut històricament un fort lligam amb l’agricultura, que s’ha anat 
perdent progressivament fins que, actualment, la presència el sector agrícola a la ciutat és molt 
reduïda i gairebé residual, es limita als espais periurbans del municipi. Tot i així, des d’Esquerra a 
l’Hospitalet pensem que és important que no es perdi completament l’activitat agrícola a la ciutat, 
tant per motius històrics i socials com per motius ambientals. Per això farem tot el necessari per 
tal de protegir de manera íntegra la zona agrícola de Can Trabal, amb la seva rehabilitació per a 
usos agrícoles, fomentant l’agricultura ecològica, i educatius, incorporant-la a més al Parc Agrari 
del Baix Llobregat. 
 
Igualment, us proposem que, allà on sigui possible, es recuperi l’activitat agrícola com a part de la 
trama urbana, amb la creació dels horts urbans, assolint un mínim d’un d’aquests per districte. 
Aquests horts han de servir per a esponjar el territori, a més de tenir també finalitats educatives i 
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ocupacionals. A més, també serveixen per introduir paisatges diversos (mosaic urbà) dins la trama 
urbana i incorporar elements històrics a l’interior de la ciutat. 
 
Altre element important a l’entorn natural de la ciutat de l’Hospitalet és el riu Llobregat, que 
transcorre pel nostre territori durant part del seu recorregut. Cal aprofitar aquesta circumstància 
per obrir la ciutat al riu i guanyar un espai natural dins el nostre territori, recuperant la vegetació 
l’ecosistema fluvial. Per això, des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem arranjar el pas del riu 
Llobregat per la ciutat, per tal de crear una zona lúdica que complementi altres espais públics de 
l’entorn i que creï un entorn obert al riu. A més, connectarem les dues ribes del riu de manera que 
puguem crear un espai continu i d’esbarjo i de lleure amb els municipis de la ribera del Llobregat 
 
AIGUA 
 
La ciutat està lluny de l’eficiència en l’ús de l’aigua, tant a nivell públic com privat, així com en el 
seu estalvi. És per això que des d’Esquerra proposem que l’administració municipal posi tots els 
esforços en la millora d’aquests aspectes, dotant-se, en primer lloc, de dues eines fonamentals per 
tla de poder ordenar i planificar l’ús d’aigua a la ciutat, com serien un Pla Municipal d’Usos de 
l’Aigua, que contempli els recursos d’aigua disponible i el seu repartiment entre els diversos usos, i 
d’una ordenança municipal per a l’estalvi de l’aigua, que reguli principalment la urbanització de 
nous sectors, la construcció, i rehabilitació d'edificis, per tal que es tinguin en compte mesures per 
l'estalvi de l'aigua. L' ordenança ha de recollir l' obligatorietat  d'instal·lar mecanismes d'estalvi 
d'aigua, mecanismes de recollida  i aprofitament de les aigües fluvials i la instal·lació de doble 
xarxa entre d’altres aspectes. 
 
Entre els usos de l’aigua que fa l’administració pública, cal posar especial atenció en el rec, assolint 
el 100% de rec amb aigües fluvials i subterrànies pel rec de parcs i jardins i neteja viària, així com la 
reducció en l’ús d’aigua als equipaments municipals. També caldrà fer les inversions necessàries, o 
instar a fer a qui li correspongui, per tal de fer les millores que s’escaiguin en la xarxa de distribució 
i així reduir el 20% d’aigua perduda per deficiències en el sistema, així com seguir invertint per a la 
reutilització d’aigües residuals depurades. 
 
A nivell privat, ca seguir treballant en la reducció del consum d’aigua. Així, des d’Esquerra 
proposem elaborar un programa d’implantació de millora de la gestió de l’aigua a industries i grans 
establiments comercials, així com un programa d’ajudes per a la instal·lació de paquets d’estalvi 
d’aigua en l’àmbit domèstic. 
 
ENERGIES NETES I RENOVABLES 
 
Un altre àmbit en el qual cal seguir avançant per aconseguir la plena eficiència és en l’ús d’energies 
netes i renovables a la nostra ciutat. Per això, l’Ajuntament ha de dotar-se d’una empresa pública 
que tingui capacitat per planificar, incentivar i gestionar els diversos programes de millora de 
l’eficiència energètica, tant a nivell públic com privat. 
 

Així, des d’Esquerra proposem l’Elaboració d’un Pla director d’energia solar a la ciutat, que 
contemplarà l’estudi de la superfície utilitzable per instal·lar plaques fotovoltaiques ( cobertes 
industrials, benzineres, edificis municipals, caps, poliesportius...) amb l’objectiu de que l’any 2020 
el consum d’energia de la ciutat provingui en un 20% d’energies renovables i la creació  del 
programa “terrats solars” per fer de l’Hospitalet un gran centre solar de producció d’energia 
elèctrica. Aquest programa promourà la implantació de plaques fotovoltaiques en els terrats 
veïnals conjuntament amb la seva recuperació per a l’ús dels veïns de l’immoble. 

 

A banda d’elements relacionats amb la generació d’energies netes i renovables, des d’Esquerra de 
l’Hospitalet també us proposem un seguit de mesures relacionades amb l’estalvi d’energia, tal 
com: 

 

- Establiment de plans de gestió energètica en totes les dependències municipals 

- Promoure un programa d’auditories ambientals en el sector comercial i de serveis de la 
ciutat, implantada amb un programa d’incentius a l’estalvi i l’eficiència. 

- Creació d’una certificació energètica per a tots els edificis construïts a l’Hospitalet. 

- Subvencions i crèdits tous per a la correcció i millorar de l’aïllament dels edificis amb 
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criteris bioclimàtics. 

- Establiment de mesures de conscienciació, assessorament, control i inspecció en la 
instal·lació d’equips de climatització. 

- Promoure un sistema d’autoavaluació ambiental a les llars de la ciutat, en base a un 
programa d’incentius a l’estalvi i l’eficiència 

 
CONTAMINACIÓ 
 
Per la seva situació i la seva activitat, la ciutat de l’Hospitalet pateix problemes greus de 
contaminació diversa. En aquest camp, l’actuació de l’administració municipal és limitada i 
insuficient i des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem que la implicació de l’Ajuntament ha de ser total, 
per la importància que té sobre la qualitat de vida dels hospitalencs i hospitalenques. 
 
En primer lloc, pel que fa a la contaminació atmosfèrica, entitats supralocals estan realitzant 
plans per al seu tractament i la seva disminució. Respecte aquests plans, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet ha de ser un agent actiu, tant en la seva promoció com en la seva aplicació efectiva a 
la ciutat, amb l’elaboració d’una Estratègia Contra la Contaminació Atmosfèrica. Igualment, pel 
control de la seva incidència, us proposem crear una xarxa de control actualitzada amb dades 
diàries públiques, acompliment de les normatives de filtratge i especial control a les empreses 
d’especial risc, sobretot per les emissions de fums negres a la ciutat. 
 
Una de les fonts de contaminació atmosfèrica més importants a la ciutat de l’Hospitalet, i que 
redunda de manera força negativa en la qualitat de vida dels hospitalencs i hospitalenques, és el 
transport privat. És per això que des d’Esquerra a l’Hospitalet us proposem incentivar l’ús de 
transport no contaminants amb el medi. Per això, hi ha dues línies d’actuació. En primer lloc, 
incentivar fiscalment, per mitjà de descomptes a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
aquells vehicles que utilitzin total o parcialment energies netes per al seu funcionament. Com a 
promotor d’aquest tipus de transports, l’Ajuntament de l’Hospitalet establirà un programa de 
foment de vehicles elèctrics en flotes públiques i de repartiment. D’altra banda, apostarem per 
l’extensió i millora del transport públic a la ciutat i d’altres formes de desplaçament com la 
bicicleta o els desplaçaments a peu (tal com exposem a l’apartat de transport públic i mobilitat 
d’aquest programa), per tal de reduir la contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat. 
 
Altre problema important que afecta la nostra ciutat i disminueix la qualitat de vida dels seus 
habitants és la contaminació acústica. Més enllà de l’aplicació inflexible de les ordenances 
municipals referides a aquest tipus de contaminació, cal fer un planejament a nivell de ciutat per 
tal de planificar i ordenar les activitats que es duen a terme a cada zona de la nostra ciutat en 
funció de la contaminació acústica que es pugui suportar a cada indret. Per això, des d’Esquerra us 
proposem la realització de mapes de capacitat acústica arreu de la ciutat, com a primer instrument 
per a dur a terme el planejament d’activitats que permeti adequar les activitats amb la capacitat 
de suport de contaminació acústica que tingui cada zona de la ciutat. Igualment, també us 
proposem generalitzar l’ús d’asfalt sonorreductor i la creació de pantalles acústiques, naturals o 
artificials, en aquells punts especialment conflictius de la ciutat. 
 
Des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem que també és important controlar la contaminació 
electromagnètica que es deriva de les instal·lacions de telecomunicacions que es troben a la nostra 
ciutat. Per tal d’evitar possibles perjudicis pels habitants de l’Hospitalet, des d’Esquerra us 
proposem aplicar el principi de màxima prudència en la col·locació d’antenes de 
telecomunicacions. A més, des de l’Ajuntament realitzarem un cens de focus emissors de 
contaminació electromagnètica i la creació d’una xarxa de mesura i aplicarem el principi 
d’unificació per evitar la seva proliferació innecessària. 
 
Pel que fa a la contaminació lumínica, també força present a la nostra ciutat, des d’Esquerra a 
l’Hospitalet ens comprometem a la completa aplicació de la llei de contaminació lumínica i el seu 
reglament, seguint criteris d’estalvi energètic, orientació òptima dels fanals i de la il·luminació 
urbana, tant pública com privada. 
 
Finalment, altre element que pot comportar excessius nivells de contaminació per a la nostra 
ciutat pot ser l’activitat industrial que encara s’hi duu a terme. En aquest sentit, des d’Esquerra a 
l’Hospitalet proposem la realització d’un estudi exhaustiu de la situació dels establiments 
industrials que es troben dins la nostra trama urbana. Amb aquesta informació, totes aquells 
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indústries que sigui mínimament nocives per als habitants de la ciutat hauran d’adoptar formes de 
producció no contaminants o ser traslladades fora de la trama urbana.  
 
 
 
RESIDUS 
 

Des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem que la correcta recollida i tractament dels residus generats a 
la nostra ciutat és quelcom imprescindible per a la sostenibilitat i el medi ambient. Pensem que el 
sistema actual té força deficiències que cal corregir, començant per la necessària creació d’una 
ordenança municipal de residus per a la regulació d’aquests elements i la implantació d’un Pla 
Municipal de Gestió de Residu Mínim, que busqui minimitzar la quantitat de residus que es 
produeixen a través de la conscienciació i l’optimització de residus. 

Per això, en primer lloc,cal avaluar el sistema de recollida pel que fa a la ubicació, tipologia  i 
dimensionament dels contenidors, la freqüència de recollida i els circuits específics i crear una 
base de dades de contenidors amb les seves dimensions, volum, material, color, relació de totes 
les activitats econòmiques que es troben dins la zona del punt de recollida per tal d’actuar 
canviant el lloc del punt de recollida segons les informacions recollides i afegir-hi nous 
contenidors, modificar l’horari i la freqüència de recollida i implementar, allà on sigui possible, la 
recollida neumàtica de residus. 

Especial atenció cal prestar a la recollida i tractament dels residus domèstics i per això, cal realitzar 
canvis des de l’inici del procediment. A més de seguir actuant per a la conscienciació de la 
ciutadania, cal facilitar-los la seva col·laboració canviant el sistema de recollida d’aquest tipus de 
residus. Per això, des d’Esquerra a l’Hospitalet creiem que és imprescindible fer arribar a la 
ciutadania els diversos tipus de contenidors per tal que puguin fer recollida selectiva des de l’àmbit 
domèstic. Aquests contenidors també s’han d’instal·lar al servei dels grans generadors de residus 
d’aquest tipus, com mercats municipals, bars i restaurants i supermercats de mitjana superfície. 
 
Altres mesures per a la reducció i la millora en el tractament de residus que des d’Esquerra a 
l’Hospitalet us proposem són: 
 

-Establir convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i els diferents sectors comercials 
locals presents al Consell per aplicar mesures de reducció de residus. 

-Aplicar sistemes de bonificació a través de les ordenances fiscals per als comerços que 
s’adhereixin als convenis de col·laboració i per l’ús de les deixalleries i l’aplicació d 
sistemes de recollida selectiva de residus. 

-Instaurar la recollida selectiva en totes les dependències municipals i reutilitzar les restes 
de jardineria i de poda de l’arbrat públic com a compost per als parcs i jardins. 

-Millorar la gestió dels residus de la construcció i dels enderrocs mitjançant l’ordenança 
reguladora municipal. 

-Implementar un programa de gestió de residus industrials encaminat a la reducció 
sensible dels residus generats i impulsar una borsa de subproductes que creï un mercat 
eficient d’aprofitament d’aquests. 

-Implementar un pla pilot de recollida selectiva de residus porta a porta. 
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24 Cooperació i solidaritat 

 

Les desigualtats Nord-Sud provoquen problemes ecològics, demogràfics i de pau mundial que 
afecten el conjunt del planeta. Els països del Nord som en gran part els responsables de la situació 
actual. Els processos de colonització i descolonització i el tipus de relació comercial, entre altres, 
en són les causes. La cooperació és, doncs, una obligació ètica que no podem defugir. Un 
Ajuntament d’esquerres ha de treballar pel valor més importants de les esquerres: la solidaritat. 

Des d’Esquerra no podem entendre i, menys encara, aplicar cap model d’organització social que no 
es fonamenti en la solidaritat. I això en les dues vessants fonamentals: la solidaritat interna entre 
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’una mateixa col·lectivitat i la solidaritat externa des 
d’aquesta comunitat a les persones, grups i pobles més desafavorits. 
 
En els últims anys, les ciutats s’han consolidat com un dels agents de cooperació més actius en la 
transformació positiva del món. I entenem per ciutat el govern local i la ciutadania organitzada. A 
més, l’Hospitalet és una ciutat oberta al món, on hi conviuen ciutadans i ciutadanes d’arreu del 
món, per la qual cosa la interacció de la nostra ciutat amb altres indrets del món des d’una 
perspectiva solidària és un exercici de coherència i servei a la ciutadania. 
 
Durant els últims anys, la política internacional de la ciutat s’ha nodrit del seu moviment ciutadà, 
que ha expressat de manera clara i explícita la seva voluntat que el govern local no es mantingui 
passiu davant qüestions de justícia global, per mitjà de les mocions al Ple o amb la mateixa 
constitució i funcionament del Consell municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional. A més, 
l’Ajuntament de l’hospitalet, amb els projectes recolzats des de la cooperació directa, ha marcat 
els valors i fonaments que reflecteixen el compromís polític del conjunt de la institució municipal. 
 
Des d’Esquerra a l’Hospitalet considerem que les polítiques de cooperació i solidaritat 
internacional que es duen a terme des de l’Ajuntament de l’Hospitalet han de ser potenciades, 
augmentant els recursos que s’hi dediquen i optimitzant la seva efectivitat i eficiència. A més, cal 
aprofundir en la participació ciutadana en la presa de decisions relatives a aquestes polítiques. 
 
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL 
 
El Consell és l’instrument participatiu per excel·lència a l’àmbit de les polítiques locals de 
solidaritat. Neix com un espai de concertació amb el teixit solidari per tal de crear sinèrgies i 
complementarietats. És, per tant, una eina fonamental per a impulsar i consolidar el model de 
cooperació i solidaritat de la ciutat. El debat de la política municipal al si del Consell ens fa més 
eficaços i eficients i permet facilitar la coordinació i la concertació, valors indispensables en 
cooperació al desenvolupament. 
Des d’aquesta perspectiva, des d’Esquerra a l’Hospitalet proposem que el funcionament del 
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional sigui més obert i participatiu, a més 
d’incrementar la seva capacitat d’incidència en les polítiques a implementar per part de 
l’Ajuntament de la nostra ciutat.  
 
Per tal d’assolir aquesta millora en el funcionament, des d’Esquerra us proposem que el Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional incorpori al seu si una major pluralitat d’actors, 
incloent ciutadans individuals, el que ens permeti tenir una visió més àmplia d’aquestes 
polítiques. Igualment, també és important la incorporació de representants dels col·lectius de 
ciutadans i ciutadanes provinents del Sud que resideixen a la nostra ciutat. D’igual manera, cal 
augmentar la capacitat propositiva del Consell i la seva capacitat decisòria pel que fa a les 
polítiques en aquest àmbit. Seria, en definitiva, l’aplicació del model de funcionament dels 
consells municipals que des d’Esquerra us expliquem més detalladament a l’apartat de 
Participació Ciutadana d’aquest programa. 
 
Pel que fa als objectius del Consell, aquests han d’anar més enllà de demanar l’augment de la 
dotació de recursos, ja que és important treballar per tal d’orientar la destinació dels fons i fer una 
cooperació de qualitat. El Consell ha de vetllar per ser un instrument bàsic per a definir el model de 
la cooperació de l’Hospitalet, definit com a municipalista, transversal i concertat. 
 
POTENCIACIÓ I MILLORA DE LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ 
 
Amb l’objectiu de potenciar i millorar les polítiques de cooperació i solidaritat dutes a terme per 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, des d’Esquerra us proposem un seguit de mesures encaminades a 
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augmentar l’efectivitat i eficiència de les polítiques dissenyades, a més de millorar la seva 
adaptabilitat a les noves realitats que sorgeixen en el camp de la cooperació i solidaritat 
internacional. Per això, des d’Esquerra us proposem: 
 

-L’increment del 0,7% a l’1% del pressupost municipal a partir de l’any 2000, ja que s’ha 
demostrat que el 0,7% només permet arranjar la situació però no modificar-la. 

-L’adhesió prioritària al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), per tal que 
gestioni un 5% del percentatge del pressupost municipal que es destina a la cooperació 
internacional, atesa la seva condició de referent unitari del municipalisme en el camp de la 
cooperació i que pot impulsar i coordinar projectes més globals i urgents. 
-Redacció d’un Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat plurianual, que 
serveixi per a la definició dels criteris i objectius de la política de cooperació al municipi. Un 
dels objectius més importants ha de ser avançar en la transversalitat entre les diferents 
àrees de l’Ajuntament per tal que els valors de la cooperació siguin assumits pel conjunt 
de la institució, i els diferents polítiques no entrin en contradicció. 
-Modificar les bases de subvenció i la convocatòria adaptant-les al nou Pla Director i a la 
nova realitat de la cooperació internacional. 
-Incorporar temàtiques com la governabilitat, els drets humans, l’equitat de gènere i la 
sostenibilitat mediambiental com a eixos d’actuació principal en l’àmbit de la cooperació 
internacional i la solidaritat. 
-Modernitzar els instruments de relació entre l’administració municipal i les entitats de 
cooperació de la ciutat, definint, en les noves bases de subvenció, noves modalitats de 
relació com la plurianualitat o la concertació que amplien i milloren els resultats de la 
cooperació internacional de l’Hospitalet. 

-Continuar amb la política d’agermanaments de solidaritat poble a poble, especialment de 
països del Magrib, creant comissions d’agermanament que garanteixin la participació 
àmplia de tots els sectors i la formació dels ciutadans i ciutadanes interessats a formar 
part de brigades (formin part o no d’ONG) i planificant projectes aprofitant les subvencions 
de la Comissió Europea (que cobreixen fins al 75% del cost total de les actuacions fins a 
50.000 euros) destinades bàsicament a trobades entre ciutadans en el marc dels 
agermanaments, a accions per promoure la idea de l’agermanament entre la ciutadania i 
seminaris de formació per als responsables dels agermanaments. 

-Organitzar brigades solidàries en el marc dels agermanaments com a element 
indispensable per garantir una autèntica relació intercultural amb els pobles del Sud. 

-Impulsar la vinculació de les poblacions europees agermanades amb l’Hospitalet a la 
tasca de cooperació amb els pobles del Sud mitjançant convenis trilaterals que poden 
facilitar l’accés als programes de cooperació europeus. 

-Debatre en profunditat i promoure la sensibilització i educació per a fomentar una cultura 
del desenvolupament, la pau i els drets humans entre la ciutadania del Nord, com a 
element imprescindible per a una redistribució més justa de la riquesa i un canvi en les 
relacions internacionals. En el marc escolar, cal conscienciar el conjunt de la comunitat 
escolar, especialment mares i pares d’alumnes i professorat, mitjançant acords amb les 
ONG ciutadanes i centres d’esplai per coordinar activitats d’educació per a la pau i 
programar el reciclatge del professorat en aquests temes. 

-Introduir i fomentar canvis d’actituds i “bones pràctiques” de l’Ajuntament en temes com 
el comerç just i el consum responsable. 
-Promoció de campanyes específiques d’àmbit internacional a nivell local, com les de 
Pobresa Zero o els Objectius del Mil·leni. 
-Donar suport a posicionaments públics i clars per mitjà d’acords de Ple a totes les 
iniciatives supramunicipals tendents a la creació d’un nou ordre econòmic mundial, com 
ara campanyes per la condonació del deute extern o l’intervencionisme bel·licista 
inadequat d’organismes internacionals en conflictes, etc. 
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25 Comerç 
 
A Esquerra a l’Hospitalet creiem que el petit i mitjà comerç ha de ser un dels pilars econòmics 
importants de la ciutat. L’Hospitalet té una llarga tradició en aquest tipus de comerç, també amb 
una xarxa de mercats arrelada als barris i en ple funcionament. Per això des d’Esquerra apostem 
per seguir fomentant el petit i mitjà comerç, dinamitzant-lo i afavorint la seva tasca, també com a 
instrument per a mantenir la vida als barris i les relacions socials que tant ens cohesionen. 
 
Per afavorir el model comercial basat en el petit i mitjà comerç que volem per a l’Hospitalet, des 
d’Esquerra us proposem: 
 

-Equilibrar el tipus de comerç i els sectors d’activitat, per tal que els comerços de les 
diverses zones de la ciutat siguin complementaris i cobreixin la totalitat de les necessitats 
bàsiques de la ciutadania. 
-Limitar la presència d’entitats bancàries i immobiliàries a les zones comercials més 
importants, ja que dificulten l’activitat comercial de proximitat. 
-Revisar els índexs de situació dels carrers per tal d’ajustar la tributació a la rendibilitat 
comercial real de la zona i poder millorar la dinamització comercial dels barris amb menys 
activitat. 
-Fomentar l’ús del català com a llengua de relació normal als comerços. 
-Fomentar el petit i mitjà comerç al Districte Econòmic, aconseguint l’equilibri entre els 
sectors comercials presents i cobrint les necessitats de la població del barri. 
-Ampliar i millorar la tasca informativa respecte la normativa comercial i afavorir el seu 
compliment, així com racionalitzar l’activitat inspectora als comerços. 
-Garantir la identitat local i nacional al comerç de la ciutat, amb la promoció de la ciutat 
als locals comercials i nous establiments hostalers. 

 
SERVEIS ALS COMERCIANTS 
 
Els comerciants i treballadors del comerç a la ciutat sovint necessiten del suport de l’Ajuntament 
per tal de poder dur a terme de manera satisfactòria la seva activitat. És per això que des 
d’Esquerra a l’Hospitalet advoquem per augmentar el suport de l’Ajuntament envers els 
comerciants de la nostra ciutat, ampliant i millorant els serveis oferts, amb la finalitat de fer més 
fàcil la tasca del petit i mitjà comerç. Amb aquesta finalitat, des d’Esquerra us proposem: 
 

-Ampliar i potenciar la formació als comerciants en temes que els afectin i els ajudin en la 
millora de la seva activitat, amb especial atenció a l’ús de les noves tecnologies. 
-Descentralitzar la informació i assessorament comercial als districtes, de manera que els 
comerciants puguin rebre una assistència primària de proximitat, amb uns horaris 
d’atenció compatibles amb l’activitat comercial. 
-Adequar el funcionament del Consell de Comerç a la proposta d’Esquerra sobre 
funcionament dels consells sectorials, amb la incorporació de representants individuals i 
augmentant les seves funcions i potestats per a la millora del funcionament del comerç a 
la nostra ciutat. 
-Crear una borsa de locals comercials per a emprenedors i joves. A més, cal fomentar el 
comerç per a aquests col·lectius, amb assessorament, informació, formació i ajuts com 
microcrèdits i/o crèdits tous per a l’obertura de comerços viables econòmicament. 
-Fomentar els convenis entre les associacions comercials i gremis de la ciutat amb els 
centres de formació professional públics de la ciutat per tal d’ocupar al comerç municipal 
estudiants formats a la ciutat. 
-Facilitar al comerç informació i formació sobre el medi ambient, augmentant la 
conscienciació i sensibilització general. Impulsar el reciclatge, facilitant la tasca al 
comerciant amb assessorament i suport tècnic directe per part del municipi. 
-Agilitzar i facilitar la transmissió de concessions als mercats municipals i la reobertura de 
parades tancades. 

 
CONSUMIDORS 
 
L’altra part important en el comerç són els consumidors, que són els que acaben facilitant  el 
funcionament del petit i mitjà comerç de la nostra ciutat. Des d’Esquerra a l’Hospitalet pensem 
que cal seguir fomentant la confiança dels consumidors en els comerços més propers. Per això 
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pensem que és important fer una promoció del consum responsable, fent pedagogia del consum i 
actuacions concretes de formació tant a escolars com per a consumidors en general. També 
pensem que és important promoure les iniciatives de comerç just, solidari i de proximitat. 
 
També és important que els consumidors puguin accedir a tota la informació relacionada amb el 
comerç de la ciutat i el consum que sigui necessària. Per això des d’Esquerra a l’hospitalet 
proposem la descentralització de la informació al consumidor a les regidories de districte i la 
creació de punts d’informació al consumidor als mercats municipals i/o a les zones comercials més 
importants de l’Hospitalet. 
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