
Esquerra Republicana ha proposat un Pacte de Ciutat per lluitar contra els efectes

de la Covid-19 a l'Hospitalet, que apel·li al conjunt de la societat, al teixit associatiu i les

forces polítiques municipals. Com a societat hem de ser capaços de transformar aquesta

crisi en una oportunitat per reforçar el nostre estat de benestar, garantint drets, així com

repensar el model de ciutat per construir avui l'Hospitalet de demà. I l'Ajuntament, com a

institució  més  propera  a  la  ciutadania,  és  qui  millor  ha  de  saber  respondre  a  les

necessitats dels nostres veïns i veïnes. 

Amb aquest objectiu hem elaborat aquest document, que no pretén ser ni exhaustiu ni

definitiu sinó un primer pas per propiciar el diàleg i el debat col·lectiu que ha de culminar

en  aquest  Pacte  de  Ciutat.  És,  doncs,  un  document  viu,  inspirat  en  els  valors

republicans,  l'empoderament  ciutadà,  l'equitat,  la  sostenibilitat,  els  serveis  públics  i

l'economia per la vida, revisable i obert a la incorporació de noves mesures i propostes.

La prioritat són  les persones 

Volem situar les persones en el centre de l'acció municipal, amb unes polítiques

socials que serveixin per reforçar el benestar i garantir drets i oportunitats per a

tothom,  especialment  per  atendre  l’atenció  a  l’emergència  social.  Ha  de  ser  la

primera prioritat.

1. Destinar el  20% del superàvit de 2019 a polítiques socials, i  sol·licitar al  govern de

l’Estat  espanyol  que  es  pugui  destinar  el  100%,  modificant  la  Llei  d'Estabilitat

Pressupostària. 

 Repensem el futur
 Reimpulsem l'Hospitalet



2. Impulsar com a Ajuntament una operadora energètica pública, com ja s'ha fet en altres

municipis, que pugui comercialitzar directament el subministrament energètic a famílies i

pimes de la ciutat, aplicant una tarifació social, i en un futur poder instal·lar i explotar de

manera estable un parc municipal de plaques fotovoltaiques per a la generació d'energia

sostenible. 

3.  Incrementar la partida pressupostària i  la dotació  de recursos per  a l'acció  social  i

atenció a les persones.

4. Estudiar la creació d'una renda bàsica municipal, complementària de la que puguin

crear altres administracions,  per tal que els ciutadans pugin fer-se càrrec de les despeses

per al manteniment propi i de les persones que integren la unitat familiar.

5. Ampliar els recursos per aquelles entitats, associacions o fundacions que fan de bancs

d'aliments i  garanteixen el subministrament a les famílies en risc de vulnerabilitat,  per

poder donar resposta a l’increment de demanda. Millorar també la coordinació d'aquestes

entitats, a través de Serveis Socials.

6.  Augmentar  les  places  de  treballadors  i  treballadors  socials  de  l’Ajuntament  de

l’Hospitalet.

7.  Reassignar  el  personal  municipal  per  a  reforçar  tots  els  àmbits  de serveis  socials,

atenció a la ciutadania. 

8. Augmentar els número d’educadors i educadores de carrer.

9.  Potenciar  plans  integrals  d’atenció  a  les  persones  grans,  per  garantir  de  forma

coordinada la cobertura de les seves necessitats per tenir una vida digna. Reforçar els

serveis i suport domiciliari a gent gran, acompanyament, compres, menjadors i menjar a

domicili, podòlegs, perruqueria, etc…

10. Augmentar el servei de teleassistència a la ciutat.

11. Impuls del Programa RADARS als barris de la ciutat.



12.  Garantir  l'empadronament  gratuït  a  tots  els  veïns  i  veïnes  de  l’Hospitalet  perquè

tinguin accés a una vida digna, a la sanitat, l’educació, el treball...

13. Impulsar amb més recursos el servei de mediació comunitària.

14. Potenciar la policia de proximitat i de barri, així com reorganitzar l’organigrama de la

Policia Local.

15.  Desenvolupar un conveni  marc per  tot  el  mandat amb les entitats  del  Consell  de

l’Esplai  de la ciutat,  per tal  de garantir  la seva tasca social  per garantir  els drets dels

infants.

16. Potenciar un sistema de beques que garanteixin l’accés al lleure educatiu a tots els

infants i adolescents de la ciutat.

17. Desenvolupar les propostes de l’Observatori de la Infància de l’Hospitalet.

18. Desplegar polítiques destinades a cobrir les necessitats i requeriment de nous espais

informals, com ara espais familiars.

19. Promoure que totes les ajudes, contractacions, etc, atenguin a criteris de paritat i des

d’una perspectiva de gènere.

20. Millorar l’atenció a les dones i menors víctimes de violència masclista des d’un punt de

vista integral, reforçant el servei del CAID.

21. Facilitar i promoure espais de dol per les persones que han perdut éssers estimats per

la pandèmia.

22.  Promoure  espais  de  suport  psico-social  per  persones  i  col·lectius  especialment

afectats per la malaltia, per la seva recuperació (nenes/es, joves, gent gran, professionals

sanitaris...)

23. Impulsar un pla de mesures per garantir  i  ampliar l'atenció i  el  rescat a persones

vulnerables, que inclogui acolliment, ajudes per la pobresa energètica, etc. 



24. Seguir enfortint i fomentant la xarxa de voluntariat i de suport a la ciutat a través de

l'Oficina del Voluntariat municipal i les xarxes veïnals.

Reactivem  l'economia 

Ara toca estar al costat del teixit productiu de l'Hospitalet, facilitant-ne la reactivació

i  avançant  cap  a  un  model  econòmic  diversificat  que  fomenti  l’emprenedoria,

l'economia social i el treball digne.

25. Compensar la part proporcional de taxes i impostos pel temps de durada de l’estat

d’alarma.

26. Estudiar la implementació d’una bonificació temporal en determinats impostos i taxes

per a autònoms/es i pimes. 

 

27. Estudiar la creació de microcrèdits per a autònoms/es i pimes amb 0% d’interès.

28. Mantenir la contractació pública i avançar el pagament a pimes com a eina bàsica de

dinamització de l’economia local. 

29. Promoure la compra pública i contractació social per afavorir les iniciatives socials a la

ciutat i les iniciatives del teixit productiu del territori.

30. Creació d’un fons d’inversió públic per finançar iniciatives d’emprenedors que generin

talent a la ciutat.

31.  Reforçar  dràsticament  els  serveis  d’impuls,  suport  i  formació  a  emprenedors/es,

autònoms/es i pimes.

32. Crear una xarxa d’assessorament tècnic per a projectes comunitaris sobre ocupació i

desenvolupament  local,  amb  assessorament  en  projectes  socio-empresarials  per  a

col·lectius vulnerables. 

33.  Desenvolupar  plans  d’impuls  al  teixit  industrial  (  digitalització,  màrqueting  digital,

eficiència energètica...)



34. Modernització del polígon industrial de la carretera del Mig i del polígon Pedrosa per

reforçar el seu potencial i que siguin atractius per instal·lar noves iniciatives empresarials i

emprenedores.

35. Impulsar un programa de suport al cooperativisme i l’economia social d’acord amb el

sector.

36. Impulsar i enfortir programes específics d’inserció laboral per a persones majors de 45

anys, aturades i sectors socials més vulnerables, com famílies amb fills a càrrec i famílies

monoparentals,  dones  en  situació  de  precarietat  laboral,  dones  víctimes  de  violència

masclista o persones trans. 

37. Suport a projectes econòmics i empresarials que prioritzin la paritat i la igualtat salarial

entre gèneres. 

Comerç i mercats  el motor de l'Hospitalet 

Ara és més important que mai posar en valor el comerç de proximitat i els mercats

municipals de la ciutat, que són el cor dels nostres barris. Cal treballar per fomentar

el producte de proximitat i l’economia local, i evitar el tancament de més persianes.

38. Campanya per incentivar el consum local i de proximitat.

39. Estendre la Targeta Comerç, que ha impulsat l’associació de Botigues del Centre i

Sant Josep, a tota la ciutat.

40. Estudiar la implantació d'aplicacions mòbils per dinamitzar i afavorir el comerç local.

41. Repartiment de mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics als comerços de la ciutat així

estudiar el cofinançament i compres conjuntes de mampares de protecció.

42. Crear una nova línia d’ajuts econòmics directes als establiments comercials per evitar

el seu tancament i la destrucció d'ocupació. 



43.  Establir  des  de  l’Ajuntament  mecanismes  de  mediació  entre  propietaris  de  locals

comercials i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat comercial així com ajudes

públiques.

44.  Treballar  per  dinamitzar  i  augmentar  els  recursos  dels  Eixos  Comercials  i  les

associacions de comerciants per potenciar i millorar el comerç.

45. Impuls i dinamització dels mercats municipals, amb un programa específic que permeti

la digitalització i la implementació de sistemes de venda online. 

46. Organitzar sentits de la marxa dins els mercats municipals, així com dotar de material

suficient per garantir el manteniment de les distàncies de seguretat.

47. Millorar la informació i la comunicació dels mercats municipals de l'Hospitalet amb la

creació d'un portal/web i xarxes socials per millorar la difusió, informar i visualitzar els

seveis que s'ofereixen, així com les activitats i les campanyes que s'hi realitzen.

48. Promoure el servei de repartiment a domicili a tots els mercats de la ciutat.

49. Promoure l’ús del català als mercats utilitzant, com a mínim sempre aquesta llengua

per les seves comunicacions escrites i a través dels altaveus

50. Estudiar la possibilitat d'ampliar els espais destinat a terrasses de bars i establiments

de restauració, així com espais addicionals per a botigues, quan se situïn en calçada, en

carrils  de  circulació  i  cordons d'aparcament,  sense afectar  l'espai  destinat  a  vianants,

bicicleta i transport públic ni obstaculitzant l'accessibilitat en vorera. 

51. Promoure les iniciatives comercials impulsades per o per a dones en risc d’exclusió o

discriminació, o víctimes de violència masclista.

52. Estudiar el projecte d'implantació d'una moneda local (sigui amb tarjeta, vals, app, etc)

amb criteris expansius orientat a incentivar el comerç local.

53. Estudiar mecanismes per recuperar locals buits i evitar la desertificació comercial dels

barris. 



Polítiques fiscals  pensant en la gent 

En aquests moments necessitem impulsar polítiques valentes i responsables des

de l'Ajuntament, que ens permetin disposar de més recursos per estar al costat de

les famílies i el teixit productiu que més pateixen aquesta crisi. 

54. Rebaixa de l'IBI residencial per a habitatge habitual.

55. Reducció de la taxa d'ocupació de via pública de terrasses, comerços i hostaleria pel

2020 i 2021. 

56. Ampliar els terminis i el fraccionament de taxes i impostos per facilitar-ne el pagament,

i reobrir el termini per sol·licitar bonificacions. 

57.  Reduir  els  dies  de  pagament  de  factures  a  les  petites  i  mitjanes  empreses,

autònoms/es i comerços contractats per l’Ajuntament per tal d’ajudar a la liquiditat. 

58. No contractar amb empreses que tinguin seu a paradisos fiscals o que hagin estat

condemnades per corrupció.

59. Estudiar la implantació d'una taxa municipal al repartiment de les grans empreses de

comerç electrònic.

60. Revisar i estudiar l'increment d'alguns dels impostos municipals, com l'Impost sobre

Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  o  la  taxa  per  aprofitaments  a  les  empreses

explotadores de subministrament. 

61. Impulsar la creació d’un coeficient específic de l’IBI per a habitatges d’ús turístics

Garantim el  dret a l'Habitatge 

Per fer front a l'emergència habitacional cal que des de l'Hospitalet treballem per

garantir el dret a l'habitatge digne per tothom.

62. Creació d’un programa municipal d'ajuts al lloguer.



63.  Crear  els  mecanismes,  instant  a  les  administracions  competents  a  fer  les

modificacions legals necessàries, per mobilitzar els pisos buits propietat de grans tenidors

per destinar-los a situacions d'emergència i lloguer social.

64. Instar a les administracions competents a fer les modificacions legals necessàries per

regular els preus de lloguer.

65.  Reforçar  la captació  d'habitatge privat  a  través de la  Borsa de mediació  i  lloguer

social.

66. Afavorir el retorn d’habitatges d’ús turístic al parc de lloguer.

67. Instar al govern de l'Estat a fer les modificacions necessàries per permetre la dació en

pagament, i establir mecanismes entre l’Ajuntament, les PAH i les entitats veïnals per tal

de  prevenir  els  desnonament,  ampliant  el  servei  d’assessorament  d’habitatge  i  suport

financer. 

68. Desenvolupar un pla de xoc de detecció i eradicació de l'infrahabitatge.

69. Impulsar actuacions per activar terrats, celoberts, terrats en edificis i treure el màxim

rendiment energètic, ambient i social, transformant-los en terrats vius i cobertes verdes.

70. Promoure la rehabilitació d’habitatges mitjançant un Pla de Rehabilitació d'Edificis i la

creació d'una línia d'ajuts. 

Urbanisme i espai públic  per una ciutat més verda 

A l'Hospitalet és urgent repensar el model de ciutat i replantejar els usos de l'espai

públic. Volem una ciutat on fer-hi vida, recuperant l'espai públic pels veïns i veïnes i

amb una mobilitat activa i sostenible. Una ciutat on els espais verds guanyin terreny

al ciment.  

71.  Ampliar  l'horari  d'obertura  dels  parcs  més  enllà  de  la  franja  10h-20h,  per  donar

cobertura també a les persones que realitzen esport a la ciutat.



72.  Tancament d’alguns carrers  i  avingudes o  carrils  de  circulació,  total  o  en  franges

horàries en dies laborals i festius, per tal de que les famílies i els infants puguin passejar i

gaudir d’activitats. Aquesta mesura ha de permetre estudiar la implementació de superilles

de vianants, per guanyar espai i usos per la ciutadania: vianants, bicicleta, establiments

comercials  i  hostaleria.  El  tancament  es  podria  fer  mitjançant  estratègies  d'urbanisme

tàctic,  amb  l'ús  de  pintura  sobre  el  paviment  i  elements  provisionals  com  seients,

jardineres amb arbrat i  altres elements ornamentals, que permetin també augmentar el

verd urbà.

73. Eliminar l'estacionament de motos en les voreres per recuperar espai per la ciutadania

i millorar l'accessibilitat, habilitant nous espais d'aparcament a la calçada. 

74.  Declarar  la  ciutat  com  a  zona  30,  i  limitar  la  velocitat  a  20km/h  aquelles  vies

secundàries que no hagin estat tancades, per garantir la seguretat dels vianants i afavorir

l'ús de la bicicleta.

75.  Augmentar  el  nombre  d'agents  cívics  per  millorar  la  conscienciació,  informació  i

compliment de les recomanacions de seguretat i protecció, l'ús de l'espai públic, civisme i

convivència. 

76. Impulsar l'ampliació de les zones de descans i  seients a tota la ciutat,  també als

espais guanyats al trànsit rodat mitjançant elements provisionals. 

77. Augmentar les zones verdes i passar de 6 metres quadrats actuals als 10-15 m2 que

recomana l’OMS. 

78. Ampliar els carrils bicis de la ciutat, atenent a la seguretat, segregat de la vorera i amb

separadors, i que permeti connectar itineraris. 

79. Millorar la gestió i i el reforç dels torns dels serveis municipals per prioritzar la neteja

vial, recollida de residus i la desinfecció dels espais més concorreguts i susceptibles de

contagis.

80. Preservació de Cal Trabal com espai agrícola i pulmó verd de la ciutat.



81. Impuls d'un altre pulmó verd a la zona nord de la ciutat amb la creació d’un parc

interurbà a Can Rigal.

82. Garantir  que tot  l'espai  públic sigui  segur,  especialment per nenes,  noies i  dones,

eliminant la percepció de risc i des d'una perspectiva d'urbanisme feminista. 

83. Garantir l'accessibilitat a tota la ciutat, eliminant obstacles i barreres. 

84. Promoure un entorn urbà que permetin gaudir del patrimoni cultural, arquitectònic i

natural mitjançant, per exemple, rutes senyalitzades.

Una ciutat  al costat de la cultura

El sector cultural i les entitats s'han vist especialment afectats amb aquesta crisi.

Per això cal  no oblidar  que la  cultura és un valor  essencial  de la  nostra ciutat,

generadora de benestar, cohesió i convivència. 

85. Reforçar les contractacions/ajuts/subvencions a totes les activitats culturals locals.

86. Obrir una línia d’ajuts per enregistrar i digitalitzar els continguts culturals.

87. Impulsar polítiques per millorar la capacitat de comunicació de les entitats culturals, i

fomentar les activitats telemàtiques i nous formats virtuals. 

88. Crear una línia d’ajuts extraordinària per suportar els costos de l’ajornament cultural

de les activitats culturals previstes.

89. Reclamar l’IVA Cultural 0% almenys durant el 2020.

90. Ajudes a locals, bars musicals, i sales que realitzen música en viu, concerts i activitats

culturals.

91. Garantir l’accés a la cultura i les activitats culturals a tota la ciutadania, especialment

aquells més vulnerables o que s'han vist afectats per la pandèmia.



92. Apostar per un model  cultural  que afavoreixi  el  reequilibri  territorial  a la ciutat  i  la

democratització  de  la  cultura,  així  com  la  promoció  de  la  cultura  de  proximitat,  del

patrimoni cultural i tradicions de la ciutat.

93. Impulsar la digitalització dels fons artístics municipals, i  la programació d'activitats,

visites i exposicions virtuals.

94. Recuperar les festes de primavera, o alguna mena de gran esdeveniment cultural, en

un  format  adaptat  a  la  situació  i  acompanyant  les  entitats  culturals  de  la  ciutat,  per

dinamitzar i donar suport al sector cultural de la ciutat. 

95. Modificació de les bases de les subvencions per a entitats, i/o ampliació-modificació

de les partides pressupostàries relacionades, amb l’objectiu que arribin a més entitats per

sufragar els mínims costos de manteniment i subministrament.

96. Redirigir les partides pressupostàries no executades per l'estat d'alarma i la Covid-19

(festes  primavera,  concerts,  etc…) per  a  finançar  aquest  increment  de  cost  d’activitat

cultural de les entitats.

Esport i activitat física  per millorar la salut i el benestar 

L'activitat esportiva és fonamental per la salut i pel benestar físic i psicològic. Per

això cal recuperar els espais i la pràctica esportiva, i treballar per garantir que tota

la ciutadania pugui realitzar activitat física i esportiva i que ningú se'n quedi exclòs.

97. Crear circuits esportius i instal·lacions als espais públics urbans situats a avingudes,

parcs i altres zones a l’aire lliure per facilitar de manera senzilla la realització d'activitat

física esportiva a la ciutadania.

98. Crear d’un pla específic d’impuls de l’Esport, realitzat conjuntament amb les entitats

esportives de la ciutat. 

99.  Impulsar  un  sistema de  beques  per  a  la  promoció  de  l'activitat  esportiva,  esport

escolar i federatiu, degudament acreditat, destinat a fer front a les quotes esportives dels

infants i joves i gestionat a través de les entitats o associacions esportives. 



100. Reservar un número de places a les instal·lacions esportives per a persones en

situació de risc de vulnerabilitat. 

L'educació  com a pilar fonamental 

Des de l'àmbit municipal hem de seguir treballant per garantir que tots els infants

tenen accés a una educació de qualitat, amb especial atenció a la recuperació de la

normalitat en el procés de desconfinament, i que ningú es quedi enrere.

101.  Suport  a  les escoles bressol  per  implementar  mesures de prevenció,  protecció  i

seguretat dels infants en els propers mesos i fases de desconfinament.

102. Suport a les escoles de música, dansa o d’altres activitats creatives i d’ensenyament

de la ciutat. 

103. Impulsar un programa transversal per reduir la bretxa digital.

104. Potenciar amb altres administracions els Plans Educatius Entorn a tots els barris de

l’Hospitalet.

Els i les joves  protagonistes del present 

La generació actual ha patit una doble crisi, amb aquesta de 2020 i la de 2008, de la

que encara arrosseguem conseqüències i que encara precaritza i dificulta més la

seva situació. Cal garantir que els i les joves es puguin emancipar amb condicions

dignes i que puguin ser els protagonistes del present i elegir lliurement el seu futur.

105. Reforçar el Carnet Jove per afavorir les activitats orientades al jovent i la promoció

del comerç local.

106. Fomentar les activitats d’oci, culturals i de lleure telemàtiques a la ciutat.

107.  Garantir  i  preparar  els  espais  d’oci  i  de  relacions  per  les  properes  fases  del

desconfinament.



108. Analitzar i reforçar els serveis i eines per fer front a l’atur juvenil des de l'Oficina Jove

d'Emancipació Juvenil. 

109.  Impulsar  i  fomentar  la  realització  de  formació  en  línia,  a  l'abast  de  tothom,  per

millorar i complementar el currículum vitae. 

L'Ajuntament  més a prop 

Necessitem un ajuntament al servei de la ciutadania, encara més, que l’escolti als

veïns  i  veïnes  i  els  faci  protagonistes  de  la  presa  de  decisions,  i  que  situï  el

benestar de la gent en el centre de totes les seves accions. 

110. Reforçar els serveis i recursos de l'Oficina d'Atenció Ciutadana per donar resposta a

totes  les  gestions,  informacions  i  tràmits  sobre  ajudes,  programes,  reclamacions,  etc.

relacionades amb la Covid-19.

111. Millorar i reforçar la gestió del 010, i  la capacitat de resposta i atenció telefònica a la

ciutadania.

112.  Impulsar  la  municipalització  del  servei  d'atenció  del  010  i  que  deixi  d'estar

externalitzat.

113. Reforçar la informació i actualització d'avisos de seguretat, informació i sanitaris per

part de l'Ajuntament i els seus canals de comunicació institucionals. 

114.  Promoure  un  model  de  mitjans  de  comunicació  públics  de  proximitat,  plurals,

objectius, transparents  i al servei de la ciutat.

115. Estudiar la implantació dels mitjans telemàtics més enllà del període de confinament,

com  les  reunions  virtuals  o  el  teletreball  per  als  treballadors  municipals,  en  aquells

departaments o àrees on sigui possible, tenint en compte la conciliació familiar i la paritat.

116.  Formar  els  treballadors  públics,  tot  obrint  les  formacions  al  teixit  empresarial  i

associatiu de la ciutat, en l’àmbit de la salut i la prevenció.



117.  Instal·lació  de  mesures  de  protecció  en  totes  les  dependències  i  equipaments

municipals d'atenció directe al ciutadà, així com els espais de treball a totes les àrees de

l'Ajuntament.

118. Avançar  en la implementació de l'administració  electrònica per a tots  els  tràmits,

gestions i consultes amb l'Ajuntament. 


