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Aquest programa electoral és fruit de les propostes i de la
feina de ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet de Llobregat.
Algunes provenen dels militants i simpatitzants de
Convergents, però també n’hi ha de ciutadans sense
adscripció política que ens han fet arribar les seves
inquietuds. Qui encapçala la llista de Convergents a
L’Hospitalet de Llobregat el caracteritza pel convenciment de
què aquesta ciutat es construeix constantment amb les
aportacions de tothom, amb millores. I això, esdevé possible
per la seva voluntat de treballar amb els altres i d’escoltar la
seva opinió. Per tant, el programa municipal de Convergents
per la legislatura 2019-2023 a L’Hospitalet de Llobregat
només pot ser fruit del consens i d’una suma d’idees i
aportacions.
Aquest programa l’hem elaborat a base també de parlar i fer
propostes en reunions amb persones expertes en els
diversos àmbits.
El resultat ha estat l’elaboració del nostre programa
municipal de govern, format per aquests eixos:
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2. Eix de la Formació i del Desenvolupament Econòmic
2.1. Promoció Econòmica
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Eixos d’actuació

1. Eix Social, al Servei dels més Vulnerables
1.1.

Benestar Social



Facilitarem l’accés directe als serveis de benestar social mitjançant la
finestra selectiva.



Assegurarem la cobertura real i efectiva de les necessitats bàsiques a les
famílies més desafavorides, reforçant la col·laboració amb el Tercer
Sector.



Posarem fre a la pobresa energètica, i potenciarem un habitatge social
que respongui a les necessitats reals.



Implementarem una estratègia de gestió eficient de les polítiques de
prestació de serveis, sota criteris de eficiència i eficàcia.



El nostre objectiu serà que totes les persones assoleixin l’autonomia
personal. És per això que promourem la contractació de persones amb
discapacitats, per tal que puguin assolir la independència econòmica.



Igualment, incentivarem, amb una gestió efectiva de diferents programes,
la contractació de conciutadans en situació d’atur de llarga durada, dels
joves i dels majors de 50 anys.



Facilitarem recursos a les persones amb discapacitats o en situació de
dependència per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves
capacitats.



Impulsarem un model residencial d’habitatges adaptats per la gent gran a
tots els barris, per tal que la nostra gent gran pugui mantenir els seus
vincles amb el barri, els serveis i les persones.

1.2.




La Família
La família, en totes les seves modalitats, és el primer esglaó de
socialització en la comunitat, la unitat bàsica de la nostra societat, Per
això hem d’implementar mesures per a què la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral sigui una realitat. La conciliació no és un tema
de dones sinó de famílies.
En una societat democràtica, que garanteix la igualtat de drets dels
individus, l’administració ha de vetllar pel seu compliment i garantir els
drets de tothom, tenint en compte el consentiment de tots els seus
integrants tant pel que fa al matrimoni, a les parelles de fet, com a les llars
monoparentals, així com les unitats d’ajuda mútua.



Treballarem per impulsar polítiques transversals que tinguin el benestar i
la defensa del nucli familiar com objectiu. Farem una ciutat per viure-hi en
família i amb qualitat. Els àmbits de les polítiques de família seran:
Joventut, Dona i Gent Gran.



Impulsarem un Pla de Joventut per donar resposta a les necessitats,
d’una forma integrada, dels joves de L’Hospitalet, aconseguint que
esdevinguin uns dels principals actius humans de la ciutat.



Impulsarem un pla efectiu interinstitucional per prevenir i eradicar la
violència masclista, a fi de sumar sinèrgies i aconseguir una coordinació
efectiva entre entitats i administracions.



Perseguirem qualsevol tipus d’odi i discriminació que pateixin els
col·lectius de lesbianes, bisexuals, transgèneres, gais i intersexuals, per
tal que qualsevol persona pugui viure amb normalitat la seva identitat de
gènere.

1.3.

Salut i Consum



Treballarem per la defensa i el foment de la salut de la població portant a
terme activitats de protecció de la salut, que incideixin sobre el medi, i de
promoció de la salut, que fomentin estils de vida saludables.



També promocionarem les activitats adreçades a l’educació en el consum
responsable.

1.4.

Ciutadania i Convivència



És feina i obligació de qui governa, vetllar per garantir la cohesió social a
la ciutat, partint de la concertació política, el treball en xarxa entre tots els
serveis i la participació ciutadana. En una ciutat amb una gran diversitat,
com és L’Hospitalet, aquesta convivència comprèn tant l’àmbit públic
(espais públics, parcs, places o carrers) com el privat (amb les comunitats
veïnals com un dels espais fonamentals de relacions) i es tracta de
fomentar el bon veïnatge, la cohesió i el compromís amb la ciutat i la seva
cura, per part de tots.



Quan es parla de convivència, immediatament es pensa en els col·lectius
immigrants. La immigració i la seva integració són percebudes pels
ciutadans com un tema no resolt i per tant, es viuen amb negativitat. Per
evitar-ho, s’ha d’explicar millor com accedir a la mediació de conflictes
veïnals i, encara més important, elaborar un veritable pla transversal
d’integració dels nouvinguts a la societat i la cultura de la ciutat.



Dins d’aquesta convivència, s’estén com un problema habitual en alguns
dels nostre barris, la neteja i la seva conservació als carrers. Elaborarem
un veritable pla transversal, que inclogui tant la millora de qualitat i
eficiència del servei de neteja, com la conscienciació ciutadana de la cura
dels nostres carrers i espais públics.

1.5.

Esports



Continuarem fomentant la promoció de l’esport com element de lleure
actiu i educatiu amb el màxim suport a l’esport de base i l’esport escolar.



Donem ple suport municipal a l'esport, enfortint la iniciativa social de la
xarxa de clubs i entitats.



També continuarem fomentant l'esport com a element de salut, cohesió
social i d'educació en valors.



Unificarem el sistema de gestió dels equipaments municipals esportius
per tal que amb una única quota es pugui utilitzar qualsevol d’aquestes
instal·lacions.

2. Eix de la Formació i del Desenvolupament Econòmic
2.1.

Promoció Econòmica



Fomentarem la col·laboració publico-privada per fer tot allò que sols no
poden fer cap de les dues parts.



També, creiem en l’aposta decidida per reivindicar i fer encara més visible
la presència de la nostra ciutat al Recinte Firal de Gran Via, i posar en
valor l’aportació de L’Hospitalet de Llobregat.



Igualment, creiem fermament en la potenciació efectiva del Recinte Firal
La Farga, aconseguint que esdevingui un referent encara molt més potent
per a la celebració d’importants esdeveniments socials, culturals i
esportius, tant nacionals com internacionals. Cal dur a terme una gestió
més efectiva, tant quantitativament com qualitativament.



Hem de fer una aposta decidida per una societat basada en el
coneixement, com a motor fonamental del desenvolupament i de la
creació de riquesa. Per això, cal ser capdavanters en coneixement,
innovació i emprenedoria i, en aquest punt, les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) tenen un paper decisiu.

2.2.

Comerç, Mercats Municipals i de Marxants



Potenciar els eixos comercials fent una reforma integral de la via pública
i establint bonificacions econòmiques i impuls al petit comerç.



Activar infraestructures culturals als centres urbans dels diferents
districtes per potenciar l’economia.



Fomentarem agermanaments comercials i, en cas de tenir-ne, farem
cerca de nous convenis de col·laboració.



Impulsarem un servei d’anàlisi de l’activitat econòmica per barris real, a fi
de detectar les mancances i les oportunitats de noves polítiques
comercials.



2.3.

Defensem fermament el comerç de proximitat com un altre gran actiu de
la nostra ciutat. Oferirem, en aquest sentit, un servei integral d’informació
i assessorament per aconseguir un comerç de proximitat viu i de qualitat.

Empresa, Ocupació i Emprenedoria



Pel que fa a la lluita contra l’atur, especialment el juvenil. Cal potenciar
més la relació entre la formació i les pràctiques a les empreses de la
nostra ciutat.



Potenciarem i facilitarem la millora del perfil ocupacional d’aquelles
persones que s’han especialitzat en sectors que ja no són viables i vetllar
per a la seva reinserció laboral i social. Oferta de programes de formació
i professionalització continuada, al llarg de tota la vida (lifelong learning).



Creiem que és una bona oportunitat agilitar la bonificació a les empreses
que s’estableixin a la ciutat i contractin hospitalencs i hospitalenques a
l’atur.



Impulsarem el funcionament efectiu d’una oficina per l’assessorament en
la creació de negocis i micro empresa, posant èmfasi en la generació
d’ocupació i cohesió social.



En relació al mitjans per als emprenedors: més recursos d’assessorament
pels joves emprenedors (guiatge bàsic per facilitar la constitució de
l’empresa o l’obertura del negoci, vivers d’empreses, etc), amb beneficis
fiscals específics per a iniciatives empresarials joves.

2.4.


2.5.

Reindustrialització
Potenciarem el sector de les TIC, de les energies renovables, les Smart
Cities (ciutats intel·ligents) i les Smart Grids (xarxes intel·ligents).
D’aquesta forma aconseguirem que la nostra ciutat sigui més sostenible,
disminuint el consum energètic, utilitzant la tecnologia per disminuir les
emissions de CO2.

Turisme



El turisme ha d’esdevenir un nou sistema de creació de llocs de treball i
de promoció econòmica, tenint en compte les actuals polítiques de les
ciutats del nostre voltant, sobretot Barcelona. Per això es valorarà el
model turístic més adequat per a la nostra ciutat, que no pot ser tan sols
el de fires i congressos, sinó un que vinculi els aspectes culturals i
gastronòmics.



Potenciarem la nostra ciutat com a espai turístic, actualitzant, completant
i millorant la senyalització de rutes urbanes i camins, patrimoni cultural i
altres espais d’interés, i l’existència de punts de restauració.

2.6.

Ensenyament



Potenciarem la millora dels índexs de l’èxit escolar i baixarem molt més
l’abandonament prematur dels estudis dels nostres joves. Cal estimular
l’èxit escolar i potenciar-lo establint el reconeixement per a alumnes i
escoles que tenen com a principis bàsics l’esforç i el sacrifici en el treball
escolar.



Col·laborarem amb més intensitat amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat per promocionar i estimular la coordinació entre els
diferents centres educatius de la ciutat i de tota l’àrea metropolitana per a
l’intercanvi de bones pràctiques, potenciant la innovació i la recerca entre
els joves.



Donarem resposta a la demanda de places d’Escola Bressol pública.
Alhora, vetllarem per l’estat de les instal·lacions de les escoles ja
construïdes i/o per l’adaptació a les necessitats dels nous temps.



Igualment, vetllarem i incentivarem la participació de la comunitat
educativa de les escoles bressols.



Crearem espais familiars de 0 a 3 anys a tots els districtes, que
acompanyin les famílies en la seva tasca educadora, alhora que
afavoreixin els processos d'estimulació i socialització dels infants i la
detecció precoç de les seves necessitats educatives.

2.7.

Formació Professional



Cal posar en valor i prestigiar aquests estudis mitjançant els centres de
formació existents a la nostra ciutat. Volem apostar per una formació
professionalitzadora, millorant la difusió de l’empleabilitat dels estudis de
formació professional per tal d’incrementar el seu prestigi social i el
nombre de graduats en cicles formatius de grau mitjà i també de grau
superior, amb les modalitat d’alternança i dual.



Reforçarem i incentivarem les trobades de l’administració local, el món
empresarial i el món educatiu, a fi d’orientar, promoure i coordinar les
iniciatives que tendeixen a millorar la relació entre ensenyament i treball.



Incrementarem les places d’escoles-taller i cases d’oficis, amb l’objectiu
d’aprofitar el talent de la gent gran i crear futurs professionals.

2.8.


Innovació
La innovació, entesa en un sentit ampli, ha de ser la plataforma de
llançament transversal des de la qual L’Hospitalet s’enlairi per sortir de la
crisi econòmica, política i social actual i per progressar. El món d'ahir s'ha
acabat, cal fer coses noves.



La funció pública s’ha d’orientar decididament cap a noves formes de
creació de valor per als ciutadans, a través de solucions creatives,
innovadores, que ajudin a assegurar un desenvolupament econòmic sòlid
i sostenible.

3. Eix de la Cultura i del Patrimoni
La Cultura també és un element integrador en la nostra societat que fomenta la
cohesió social. Invertir en cultura és imprescindible en una societat avançada i
té un resultat de gran transcendència.
La cultura ha de ser un dels pilars de l’acció de govern i com a tal, una prioritat
de la política municipal de la nostra ciutat. És per això que treballarem per formar
ciutadans crítics i autònoms amb valors cívics que esdevinguin els fonaments
d’una societat millor, més justa i més integradora, amb oportunitats per a tots els
ciutadans, que afavoreixin el progrés personal i col·lectiu.

3.1.

Festes, Museus i Arts



El primer agent cultural de la ciutat és la nostra societat civil, les nostres
nombroses associacions i entitats. L’Ajuntament ha de ser un agent que
ha d’actuar de manera supletòria i subsidiàriament per tal de no ofegar
l’aportació cultural i recreativa.



La creativitat en els diferents àmbits de les arts (escèniques, visuals,
plàstiques) de la nostra ciutat és un tret que ens diferencia. Hem de fer
créixer i potenciar la creació en tots els àmbits per tal que puguem
projectar-ne els seus fruits més enllà de la ciutat.. El nostre potencial en
creativitat és un valor que tenim i que cal ajudar i cuidar des de l’acció
municipal.



Els fons museístics, la nostra arquitectura històrica i les col·leccions locals
com a valor patrimonial i eix identitari són igualment cabdals i la marca de
la nostra cultura com a ciutat.

3.2.

La llengua i les biblioteques



Promourem la llengua catalana en els diferents estaments de
l’Ajuntament de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.



Donarem força, projecció i protecció a la llengua i la cultura catalanes i,
molt especialment, ens dotarem de recursos per atendre les necessitats
dels nous catalans.



Considerem la llengua catalana com un dels valors cívics principals de la
nostra ciutat i el nostre país, com a element d’identitat col·lectiva i
inclusiva, com a element i vehicle d’expressió d’una cultura alhora
mil·lenària i moderna amb vocació de futur, i com a element de cohesió
social, en una societat oberta, globalitzada i amb una gran diversitat.



3.3.

Continuarem apostant per la xarxa de biblioteques com a principal agent
d’accés a la cultura i el coneixement, atesa la seva important funció
cohesionadora.

Patrimoni Arquitectònic i Ambiental



Impulsarem una política real al servei de la difusió i preservació del
patrimoni.



Posarem en valor el ric i variat patrimoni de la nostra ciutat, fent-lo més
proper i accessible al conjunt de la ciutadania.

3.4.


3.5.

Equipaments culturals
Farem una revisió de l’actual pla d’usos dels equipaments culturals així
com del seu estat de conservació, accessibilitat i capacitat de donar
resposta a les exigències del moment. Volem aconseguim una gestió més
eficaç dels nostres equipament, fent-los encara més accessibles a la
ciutadania.

Desenvolupament econòmic



Desenvolupament econòmic amb la cultura com eix vertebrador. Millorem
la gestió del districte cultural.



Incentivarem el turisme cultural i la indústria creativa a fi de posar en valor
el patrimoni i el conjunt de l’oferta cultural. Hem d’estar preparats per
mostrar tot el potencial patrimonial, creatiu i cultural amb que comptem.

4. Eix de la Transparència i del Bon Govern
4.1.

Organització municipal, hisenda i fiscalitat



Reduirem la càrrega financera de l’Ajuntament per poder alliberar
recursos i destinar-los als serveis municipals i a inversió.



Millorarem la eficiència operativa dels treballadors municipals,
aconseguint una millor i més sostenible administració municipal.



Millorarem els diferents procediments del nostre ajuntament
homogeneïtzant-los, racionalitzant-los i simplificant-los, per tal
d’aconseguir una administració municipal més àgil, operativa i amb una
important reducció de despesa.



4.2.

Durem a terme una política fiscal justa i proporcionada, d’acord amb el
moment actual, amb el manteniment d’ajuts reals i justos per al pagament
de l’impost sobre béns immobles, la taxa per a la recollida d’escombraries
i l’aigua.

Transparència i Participació Ciutadana



Redefinirem un marc estable de col·laboració entre les entitats, les
associacions i l’Ajuntament, preservant la independència del teixit
associatiu i posant en valor el reconeixement del moviment associatiu per
part de l’administració municipal com un actor determinant en la
construcció de ciutadania.



La ciutadania ha de tenir un pes més important en la gestió de la ciutat i
han de poder accedir a més informació, més clara, més entenedora i
també més ben ordenada. Perseguirem l’excel·lència en la gestió de
l’administració local, governar amb tots i per a tothom.



Instituirem la consulta ciutadana com a mecanisme per conèixer l’opinió
del ciutadà respecte dels grans temes de la ciutat i decidir sobre aquells
altres temes més importants que afecten el futur de la nostra ciutat.

5. Eix d’Acció sobre el Territori i la Sostenibilitat
Les infraestructures són bàsiques per al desenvolupament de la ciutat. Hem
d’aconseguir disposar d’unes infraestructures de qualitat al servei de la ciutadania,
pensades per aconseguir una ciutat més accessible, més humana, més moderna i
amb millors serveis.
Ens plantegem la política d’infraestructures des de la seva contribució neta al
desenvolupament, però no només en termes d’eficiència econòmica i de servei sinó
que també en termes d’eficiència social i de sostenibilitat ambiental. El nostre
objectiu és que les infraestructures estiguin al servei del conjunt dels interessos de
L’Hospitalet.

5.1.

Urbanisme i Habitatge



Apostem per promoure un urbanisme humà, sostenible i viable com a eina
de creació i foment de l’activitat econòmica, per evitar el creixement
excessiu, aconseguint un creixement sostenible, i també per preservar el
patrimoni natural de la nostra ciutat.



Malauradament en molts barris de la nostra ciutat cal una acció municipal
més determinant, encaminada a la rehabilitació i millora, no tant sols de
les zones comunitàries, sinó també dels edificis d’habitatges, promovent
la seva conservació.

5.2.

Medi ambient i Sostenibilitat



La diversitat del territori és un dels actius més potents que té L’Hospitalet
de Llobregat i cal posar la planificació i l’acció també del nostre
ajuntament al servei d’aquest actiu. Volem dissenyar i aconseguir una
ciutat que sigui competitiva, que sigui sostenible i que garanteixi la
cohesió social i la convivència. Aquest és el nostre triple objectiu.



El patrimoni natural, i la manera com aquest és gestionat, són també part
indissociable de la identitat de la nostra ciutat. Són una carta de
presentació cap a l’exterior, i una font d’oportunitats en l’àmbit econòmic,
territorial i social.

5.3.


5.4.


5.5.

Mobilitat
Apostem per una visió de la mobilitat que promogui la reducció dels
desplaçaments en vehicle privat, i que introdueixi incentius econòmics i
de mobilitat per a la renovació del parc de vehicles, amb criteris de baixes
emissions a la ciutat i la diversificació energètica. Potenciarem el transport
públic net i eficient, amb una xarxa i horaris d’autobusos més adequats a
la demanda actual, i donarem prioritat a la mobilitat dinàmica i ben
ordenada: desplaçaments a peu i amb bicicleta.

Obres municipals i Via pública
Promourem el desenvolupament de la xarxa de telecomunicacions fent
esment especial al servei als espais productius.

Seguretat Ciutadana



Les polítiques de seguretat solament tenen sentit pel fet que preserven i
garanteixen la llibertat i la integritat de les persones i els béns; per tant
aquest és el seu valor màxim.



La Seguretat Ciutadana s’ha de dirigir a garantir la convivència ciutadana
com a expressió del nostre model de cohesió social i que constitueixi un
instrument al servei de la llibertat de tos els conciutadans. És per això
que, entre d’altres mesures com ara la creació de noves places d’agents
de la Guàrdia Urbana i la modernització del seu cos, volem establir una
veritable policia de barri i crearem un efectiu servei d’agents cívics,
coordinats amb la resta de serveis municipals (seguretat, serveis socials,
etc.).

