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INTRODUCCIÓ
"Les idees no viuen sense organització" Antoni Gramsci
Aquest es el programa electoral amb el que concorre a les eleccions municipals del 24 de Maig
de 2015 l'espai de confluència polític, social i ciutadà Canviem L'Hospitalet, que en aquests
comicis ho fa sota les sigles ICV-EUIA-Pirates-E.

Aquestes propostes s'han elaborat a partir de les idees sorgides en dues jornades
programàtiques obertes, una d'economia i una altre d'urbanisme, amb la participació de
ciutadans i moviments socials. S'ha complementat amb les propostes i idees programàtiques
dels partits que formen part de la confluència.
A través de la nostre pàgina web, qualsevol ciutadà resident a l'Hospitalet ha pogut escollir les
nostres 10 prioritats programàtiques d'una llista de 25.
No pretenem que aquest sigui un programa tancat, ni un dogma de fe en absolut. Es tan sols una
pinzellada de les nostres propostes, una invitació a seguir reflexionant conjuntament, a millorarlo i enriquir-lo de forma col·lectiva.
El programa es troba dividit en quatre eixos temàtics:
 Rescat Social i Treball: engloba les propostes econòmiques de caràcter més urgent i
immediat per tal de fer front a l'emergència de la crisi.
 Ecologia, Economia Verda i Urbanisme: recull les idees a llarg termini per replantejar el
model de ciutat, per fer-la més sostenible i ecològica.
 Serveis a les Persones i Igualtat: es un compendi de propostes sectorials sobre els
diferents serveis socials, drets civils i col·lectius que permeten mantindre i reforçar la
cohesió social a la ciutat.
 Democràcia, Transparència, Fiscalitat Justa: fa un repàs a les mesures per crear una
veritable democràcia real i transparent a la ciutat, amb una fiscalitat neta que faci front a
la corrupció i les desigualtats.
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EIX RESCAT SOCIAL I TREBALL
Pla de xoc per un Rescat Social
1. Impulsar un Pla d’Emergència contra l’atur amb recursos municipals i supramunicipals. Pla de
xoc contra l’atur juvenil. Polítiques actives d’inserció i itineraris de suport integral a persones i
col·lectius amb dificultats altes d’inclusió laboral. Creació d’un sistema d’orientació laboral
permanent, de suport a les persones en un marc de canvis constants en el mercat de treball.
Programes mixtos de formació i ocupació d’acord amb el teixit empresarial.
2. Garantia d’ingressos mínims per prevenir situacions de pobresa. Exigim el reconeixement del
dret a accedir a una renda garantida de ciutadania (art. 24.3 EAC). Cal la superació de la Renda
Mínima d’Inserció (RMI) per una veritable Renda Garantida de Ciutadania, on els serveis
municipals tinguin una capacitat d’implicació i de gestió molt rellevant.
3. Garantir l’autonomia alimentària. Garantirem el dret a l’alimentació bàsica de totes les
persones, una dret que cal incloure dins la cartera de serveis socials i que cal desenvolupar des
de serveis i prestacions municipals públiques i de qualitat.
4. Garantia de subministraments bàsics. Promourem Plans contra la pobresa energètica que
estableixi mínims de consum energètic garantits per les persones i famílies alhora que fomentem
i potenciem la rehabilitació d’habitatges. La rehabilitació és la via més adequada des del punt de
vista econòmic i de sostenibilitat (reducció de despesa energètica i emissions).
5. Cap infant en la pobresa. Crearem plans i programes municipals per donar resposta urgent a
totes les situacions de pobresa infantil. En aquest marc, caldrà enfortir els serveis municipals
d’infància i les prestacions socials a les famílies amb infants, així com recuperar i ampliar les
prestacions autonòmiques.
6. Lluitarem contra la feminització de la pobresa amb programes i prestacions socials que vetllin
per l’accés als drets i subministraments bàsics i atenguin, les situacions de risc social des d’una
perspectiva de prevenció i emancipació.
7. Dotarem de recursos econòmics un programa específic de prestacions socials adreçat a les
famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec en situació d’atur o precarietat laboral. Dotarem
de recursos les prestacions socials per abordar les situacions de pobresa de les dones grans i
Impulsarem programes d’acompanyament i voluntariat.

Aturem els Desnonaments
1. Aturem els desnonaments. Incrementarem el suport jurídic i la intermediació hipotecària.
Ampliarem els recursos municipals adreçats al suport i orientació jurídica de les famílies que
pateixen processos de desnonaments i incrementarem la intermediació municipal en els
processos d'execució hipotecària.
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2. Plans de manteniment de l’habitatge i prevenció de desnonaments. Apostem
per la recuperació i l’enfortiment dels programes de prestacions públiques adreçades al
pagament del lloguer o la hipoteca de l'habitatge habitual. El dret al lloguer just. Enfortirem els
programes municipals d’ajuts socials al manteniment de l’habitatge. Situarem com a prioritàries
les polítiques de prevenció de tots els desnonaments, per fer possible el principi de cap
desnonament per causes econòmiques sobrevingudes
3. Dret a l’habitatge en situació d’emergència. Per mitjà de programes municipals i
supramunicipals, garantirem el dret al reallotjament públic, digne i estable en cas de pèrdua de
l’habitatge. Construirem polítiques d’habitatge i d’emergència, d’accés àgil i com a dret social.
4. Pla de mobilització urgent d’habitatge públic mitjançant els plans locals d’habitatge, amb
especial atenció a les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge,
la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia;
5. Parc de lloguer social amb els habitatges públics ja existents i ampliar-lo pressionant a les
entitats financeres i la Sareb per posar els seus habitatges buits a disposició del municipi.
6. Sancionarem als bancs que mantinguin pisos buits per tal d’estimular la seva sortida al mercat
i recàrrec de l’IBI per immobles que després d'una execució hipotecària es trobin desocupats
permanentment.

Aigua, llum i gas
1. Gestió pública de l’aigua. Promourem la remunicipalització dels serveis públics d’abastament
d’aigua, de clavegueram i de depuració (part del cicle de l’aigua que és de competència
municipal). En els casos de concessions a llarg termini on no sigui possible la reversió, recuperar
i incrementar el control públic, la decisió i el seguiment de la gestió
2. Garantirem la disponibilitat d’aigua bàsica per a una vida digna, assegurant el consum mínim
de 100 litres/persona/dia, amb mesures com ara tarifació social, ajuts, ajornament de pagaments
i bonificacions.
3. Treballarem perquè cap persona es trobi en la dificultat o en la incapacitat de mantenir el seu
habitatge en unes condicions adequades de temperatura, així com de disposar d’altres serveis
energètics essencials a un preu just, pel que fa als subministraments bàsics d’electricitat, gas
natural i gas butà.
4. Fomentar l’ús d’energies renovables, l’estalvi energètic, la compra agrupada dels
subministraments a cooperatives i iniciatives que fomentin les energies renovables.
5. Fomentar que des del manteniment, des de les noves inversions i des de les reinversions en
instal·lacions públiques es facin totes encaminades a l’estalvi energètic, el consum d’energies
renovables i al foment d’equipaments públics sostenibles.
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Serveis socials
1. Desenvolupament del Pla d’Inclusió per assolir l’objectiu de Pobresa 0 a l’Hospitalet. Enfortir
els serveis socials municipals, des d’una visió transversal, amb la inclusió social com a prioritat.
2. Incrementar la dotació de pisos pont per a dones víctimes de maltractament.
3. Prioritzar la figura de l’assistent personal per a promoure l’autonomia personal i donar suport a
la vida quotidiana a les persones dependents i a la gent gran. Dotar d’una nova dimensió més
social els serveis a d’atenció a domicili.
4. Pla d’ acollida als sense sostre. Augment dels serveis de l’alberg “Els Alps”.
5. Incrementar el pla d’atenció a la gent gran que viu sola. Creació d’un nou servei a la gent gran
amb mobilitat reduïda: petites reparacions, fer la compra, acompanyament.
6. Accelerar al màxim l’aplicació de la llei de dependència a la ciutat.
7. Tarifació social per garantir l’accés a tots els serveis públics en funció del respectiu nivell de
renda.
8. Universalització dels serveis d’atenció domiciliària, que alliberin de les càrregues de cura a les
persones, han de tenir una orientació de promoció de l’autonomia i la dignitat personal, treballant
per la permanència al domicili de les persones i la vinculació d’aquestes al seu entorn més
immediat, al seu barri.
9. Garantirem el dret a participar de la gent gran i promourem un envelliment actiu. Volem que la
gent gran continuïn sent ciutadania de ple dret com en altres etapes de la vida i que els siguin
reconeguts els seus drets i la seva dignitat. Combatrem la soledat en la qual es poden trobar
moltes dones grans, a través de programes d’acompanyament i voluntariat, d’activitats i
d’incentivar la seva participació social.
10. Apostem per programes de suport a la Vida Independent de les persones amb diversitat
funcional, els quals han d’incloure habitatges amb serveis per garantir l’autonomia.

Treball Garantit
1. Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball,
formació i poder garantir el manteniment dels serveis.
2. Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació.
3. Establirem ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços per
a la contractació de persones a l’atur i en adaptació a les clàusules social per a la contractació
regular dels col·lectius més desfavorits.
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4. Afavorir les compres públiques a les empreses socialment responsables (amb
límits salarials mínims i màxims, amb condicions laborals dignes, etc..), tal com marquen els
principis de l'Economia del Bé Comú.
5. Facilitar el pas del treball a temps complert a mitja jornada i a la inversa en l’ajuntament i les
empreses contractades. Afavorir la creació de llocs de treball a temps parcial de qualitat.
Subvencionar la reducció de jornada creadora d’ocupació neta sobretot en col·lectius de difícil
ocupabilitat.
6. Continuarem amb les accions per tal de fer aflorar l'economia submergida, especialment en
l’àmbit dels serveis personals, donant suport, mitjançant subvencions a la contractació,
clàusules socials o d’altres fórmules de mercat protegit, a la legalització d’aquestes activitats.
7. No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de col·locació amb
ànim de lucre en les contractacions municipals.
8. Sol·licitarem a la Generalitat la descentralització i el traspàs de les polítiques actives de
mercat de treball i dels recursos necessaris al món local. Es tracta d’establir un nou model de
relació entre les administracions autonòmica i local que configuren el sistema públic d’ocupació
basat en el treball conjunt, la cooperació, la complementarietat entre polítiques i l’eficiència.
9. Potenciarem els governs territorials d’ocupació i desenvolupament econòmic com un espai de
concertació i planificació en el territori integrat per l’administració autonòmica i l’administració
local.
10. Impulsarem el funcionament dels Serveis Locals d’Ocupació com una agència de col·locació,
per tal de fer front a les agències de col·locació privades i garantir així el caràcter públic dels
serveis d’ocupació.
11. Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments d’orientació,
intermediació i recerca de feina.
12. Promourem Pactes locals per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats, amb atenció especial
a dones en situació d’atur i de risc d’exclusió, especialment, a dones monomarentals amb fills i
filles a càrrec. També contribuiran al impuls i activació efectiva dels Plans d’Igualtat de les
empreses
13. Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps, implicant les empreses, les
administracions i la societat civil.
14. Promoure la integració de les persones aturades, especialment els de llarga durada en
projectes amb les empreses de la zona.
15. Establirem mesures positives per afavorir la contractació juvenil.
16. Impulsarem la utilització de les clàusules socials i ambientals com a política d’ocupació en
les licitacions públiques per promoure l'ocupació de determinats col·lectius en risc d’exclusió.
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Obligació de què es contractin persones registrades com a aturades a les
Oficines de Treball (OT).
17. Facilitarem la presència de centres especials de treball com a pas previ als centres
normalitzats i vetllarem pel desenvolupament del “clausulat social” en el que afecti el col·lectiu.

EIX ECOLOGIA, ECONOMIA VERDA I URBANISME
Urbanisme
1. Creació d'un cens actualitzat d'habitatges buits a la ciutat.
2. Aplicació de la moció aprovada al ple sobre penalitzacions a bancs que tinguin habitatges
buits a la ciutat.
3. Replantejament de l'agencia de desenvolupament urbà (A.D.U.) i de la participació de
l'Ajuntament al Consorci de la Gran Via de L'Hospitalet tot fomentant la transparència i la
participació ciutadana en els processos de disseny i execució urbanística.
4. Reestudi i modificació del planejament urbanístic de L'Hospitalet al pla General metropolità tot
emprenent les modificacions necessàries per assolir els objectius de reducció de petjada
ecològica i el desenvolupament sostenible. El model del desenvolupament urbanístic està
obsolet i s'han de definir nous planejaments per fer de L'Hospitalet una ciutat neta, verda i justa.
5. Replantejar el pla municipal d'habitatge. Prioritzar la figura del lloguer al parc d'habitatges
públics municipals. Prioritzar la conversió d'habitatge privat buit en habitatge de protecció oficial
de lloguer per sobre de la construcció de nou habitatge. La conversió d'habitatges privats en
habitatges públics de lloguer en punts estratègics de la ciutat permet deixar de consumir
terrenys i recursos, estalviar despeses de construcció i urbanització i millora la capacitat
d'intervenció i renovació del teixit urbà preexistent. Reducció de la densitat d'edificació en el
conjunt dels projectes urbanístics. Reducció de les previsions demogràfiques plantejades.
6. Moratòria urbanística. Limitarem la construcció de nous habitatges a la ciutat als casos de
demanda real d'habitatge causat per un creixement de la població i/o per necessitats derivades
de la regeneració del teixit degradat de la ciutat, sempre que no es pugui cobrir la necessitat amb
la reconversió dels habitatges buits preexistents.
7. S'afavorirà la reconversió d’habitatges privats al parc públic. El 100% de les noves promocions
seran d’habitatge protegit en règim de lloguer.
8. Recuperació ecològica i paisatgística de la zona de Cal Trabal i les seves masies i millora de
l'accés al riu. Baixada de la densitat i volums constructius proposats pel consorci de la Gran Via a
8
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la zona sud de Cal Trabal i incorporació al projecte de compensacions
ambientals recolzant les al·legacions al projecte presentades per «la Saboga» i altres entitats.
Foment de la participació ciutadana i associativa a la proposta final del projecte de reforma de la
Gran Via-Cal Trabal.
9. Aturar i replantejar l'ARE de la Remunta. Replantejament de la densitat d'edificació de la zona i
implantació de nous usos als terrenys desocupats.
10. Creació d'equipaments al parc de la remunta i renovació de la plaça de la remunta prevista
dins de l'ARE amb criteris de zona verda.
11. Creació d'eix verd a l'avinguda Josep Tarradellas amb col·laboració de Cornellà per unir Can
Boixeres i Can Mercader.
12. Replantejar el Pla Urbanístic de Can Rigal, garantint la recuperació patrimonial i convertint la
zona en una nova zona verda equipada per la ciutat.
13. Redefinir el PRAILH actualitzant-lo a la situació actual. Impulsar un parc empresarial de
petites empreses vinculades al medi ambient, a l'agricultura, al lleure, a la cultura i al
coneixement, als serveis i zones verdes.
14. Conservació dels sòls no urbanitzats com a indrets de recàrrega de l’aqüífer superficial:
eliminació dels projectes de places ‘dures’, instauració de la necessitat d’assegurar una
infiltració d’aigua a l’aqüífer i potenciació dels espais verds.
15. Replantejament d’usos de l’espai públic. Estudi d’usos als parcs i places de la ciutat per
fomentar activitats esportives, culturals i de lleure. Creació de noves zones verdes com a boscos
urbans.
16. Replantejament de les zones verdes i parcs de la ciutat. La Rambla de la Marina deixa de ser
zona verda. Aquesta zona verda s'ha de compensar dins de la ciutat.
17. Impuls a la creació de «biergarten» gestionats per cooperatives i/o entitats de la ciutat al parc
de la remunta i altres espais verds de la ciutat com a eina de dinamització, generació d'ocupació
i foment de la hosteleria a la ciutat.
18. Prioritzar zones verdes obertes per sobre dels parcs urbans tancats. Creació de zones de
flora i fauna salvatge protegides (com al camí de la platja del prat de Llobregat). Reestudi i
modificació dels cercats als diferents parcs de la ciutat per fer les zones verdes mes obertes.
19. Suspensió de la llicència de l’edifici d’habitatges privat sense executar a l’espai de Can
Trinxet.
20. Determinar àrees de la ciutat ‘lentes’ i àrees amb més velocitat i prendre les mesures adients
(sincronització semafòrica, plantació d’arbrat d’apantallament sònic, etc...) per a minimitzar
l’excés de soroll allà on sigui necessari.
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21. Evitar la plantació d’arbres i arbusts productors de pol·len causant
d’al·lèrgies estacionals als parcs i espais públics municipals, afavorint les espècies amb millors
paràmetres ambientals.
22. Continuar amb el procés de substitució de la xarxa d’enllumenat públic per fer-la més eficient.
23. Millora de la connexió del municipi amb el riu Llobregat i el Baix Llobregat a través d’un vial
peatonal i carril bici a Bellvitge.
24. Recuperació per a la ciutadania del sector de la masia Torre Gran i bassa de laminació,
treballant per a la realització d’un gran parc on es combini la recuperació del bosc de ribera, la
connectivitat amb la riba del riu al nord de la C-31 i la potenciació de la bassa de laminació com a
espai per a la fauna amenaçada d’extinció de forma accessòria a la seva funció hidrològica.
25. Evitar la pèrdua de patrimoni històric a la Marina i lluitar per a la preservació de les masies
inventariades com a patrimoni a conservar.
26. Impulsar la connectivitat tant ciutadana com biològica entre els barris del nord de la ciutat i
la Marina i consolidar la connexió entre Santa Eulàlia i el riu.
27. Treballar per esponjar el teixit industrial del sector de la carretera del Mig, entre Rosalia de
Castro i Rambla Marina i entre Av. Carrilet i Travessia Industrial per impulsar una millora de la
connectivitat entre Bellvitge i Centre/Sant Josep i guanyar espais verds al mig de la ciutat.
28. Crear totes les zones 30 previstes en el Pla Director de Mobilitat.
29. Revisar a la baixa els preus públics de lloguer dels aparcaments públics per incentivar la seva
ocupació.
30. Crear un centre de control de trànsit que millori la xarxa semafòrica i sincronitzi el seu
funcionament.
31. Completar el camí escolar segur a tota la ciutat: ampliació de voreres davant les escoles i
mesures de seguretat pels infants en el seu trajecte de casa a l’escola.
32. Promoure la instal·lació del bicing a la ciutat lligat al servei de bicicleta pública de Barcelona.
En els punts de recollida de bicing també s’instal·laran punts de recàrrega ràpida per als cotxes i
bicicletes elèctriques.
33. Millorar la freqüència de pas de les línies d’autobús mes utilitzades, especialment el cap de
setmana. Conversió de les línies LH1 i LH2 en línies de bus del barri.
34. Proposar una nova línia de tranvia des de l’Hospital de Bellvitge fins a Carretera de Collblanc.
35. Finalitzar la xarxa de carrils bici prevista al Pla Director de la Bicicleta i solucionar els
problemes dels punts negres del traçat existents actualment.
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36. Creació de l’àrea verda a tot el municipi per garantir l’aparcament en
superfície al veïnat i evitar els desplaçaments en vehicle entre els barris.
37. Mantenir la disciplina viària amb l’objectiu de protegir molt més la circulació de l’autobús i
evitar endarreriments. La indisciplina viària afecta la regularitat, sobretot per l’aparcament
irregular. Cal estudiar equipar l’autobús de càmeres i prohibir aparcar físicament en girs
complicats o carrers molt estrets.
38. Millorar la intermodalitat BUS-METRO-RENFE-FFCC a l’Hospital de Bellvitge, RENFE i Av.
Carrilet.
39. Exigir al Ministeri el soterrament de les línies de RENFE que travessen el municipi. Aprofitar el
soterrament de la línia de Rodalies de Vilanova per definir un nou model de mobilitat on, a
diferència del que s’ha practicat fins ara, el transport urbà i la bicicleta siguin els autèntics
protagonistes. Que la zona resultant del soterrament sigui un eix verd central de la ciutat.
40. Creació de noves zones d’oci pels joves (pistes esportives, skating...)
41. Creació d'un pol d'activitat artística (música, teatre, cinema...) al voltant de la farga aprofitant
edificis polivalents en desús i impulsant i facilitant utilització dels equipaments públics de la
zona. Donar ús a l'antic edifici dels jutjats o enderrocament i creació de nou equipament.
42. Impulsar la zona de Cosme Toda com a eix cultural lligat al centre cultura Tecla Sala.
43. Impulsar la creació de coworkings gestionats per entitats del mon del treball, la cultura i el
lleure donant suport i creant sinergies amb emprenedors i startups a la ciutat.
44. Potenciar el teatre del centre catòlic com a equipament d'interès ciutadà millorant les seves
instal·lacions com a teatre/auditori.
45. Supervisió estricta a la implantació de rampes d'accés a minusvàlids que s'instal·len en
moltes escales de veïns amb paràmetres incorrectes. Promoure un manual i unes ordenances per
assegurar que les rampes siguin útils i no nyaps.
46. Més impuls a la instal·lació d’ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques a les
finques de la ciutat.
47. Control arqueològic i patrimonial. Redefinir i ampliar les zones d'expectativa arqueològica i el
catàleg monumental d'edificis protegits o de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per tal d'evitar que
cap obra pública o privada pugui afectar restes arqueològiques o d'interès cultural. Incloure
estudis d'impacte arqueològic amb sondejos mecànics o geotècnics, així com la inclusió d'un un
arqueòleg a peu d'obra en qualsevol intervenció urbanística que tingui possibilitats d'afectar
alguna resta, o estigui a prop d'algun element patrimonial.
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Medi ambient i Sostenibilitat
1. Impuls de la rehabilitació dels habitatges amb criteris d’ecoeficiència i d’accessibilitat. Així
com a la renaturalització dels edificis de la ciutat mitjançant cobertes verdes que aportin noves
superfícies útils verdes.
2. Revisió íntegra del traçat de l’antic canal de la Infanta i dels claveguerams amb aigua
estancada per evitar focus d’infeccions per insectes, inclòs el mosquit tigre.
3. Reutilització del 100% de les aigües subterrànies per a l’ús de rec als espais lliures i neteja
viària fins assolir una sostenibilitat total.
4. Aplicació mòbil amb geolocalització i panells informatius amb l’estat de contaminació de l’aire
i variables associades així com de guies de comportament en cas d’altes concentracions per
minimitzar els seus efectes.
5. Actuar decididament vers la transformació de la flota municipal de vehicles en una flota de
propulsió majoritàriament elèctrica per minimitzar la contaminació de la ciutat.
6. Fer evolucionar la flota d’autobusos urbans cap el canvi de propulsió a gas.
7. Aplicar activament les normatives de control de la contaminació atmosfèrica per a la protecció
de la salut, especialment les relatives al trànsit i a la velocitat dels vehicles, a les normes
industrials i a les activitats comercials i humanes productores de sorolls i radiacions.
8. Obrir un espai de participació ciutadana per casos de contaminació acústica, posar a l’abast
del ciutadà el mapa i una aplicació geolocalitzada de la contaminació acústica de la ciutat i
actuar per tal de reduir-la i minimitzar-la.
9. Creació d’una xarxa d’horts urbans, mínim un a la zona nord i un altre a la zona sud de la ciutat,
amb l’objectiu d’arribar a un per barri. Execució de petits projectes d’horts urbans a diversos
espais provisionals de la ciutat.
10. Difusió entre els escolars i la ciutadania dels valors naturals del municipi, que malgrat ser
dels més densament poblats del món també té àrees d’importància internacional. Ús de la zona
agrícola i del riu per a activitats d’educació ambiental a les escoles.
11. Aplicació mòbil i portal a Internet sobre els focus d’espècies invasores molestes (e.g. mosquit
tigre) per conèixer els focus detectats, poder interaccionar amb els serveis municipals
corresponents i involucrar el ciutadà en la lluita contra aquesta i altres plagues.
12. Actuacions per a contribuir a escala local a la preservació global de les espècies més
rellevants quant a la conservació global presents al municipi.
13. Aplicació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible amb l’objectiu de reduir el 20% les emissions de
CO2, incrementar el 20% la producció energètica amb energies netes i reduir el 20% els consums,
el 2020.
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14. Creació de l’Agència Local d’Energia per impulsar les Energies renovables i l’estalvi energètic.
Aquesta agència tindrà com a objectiu l’assessorament a la ciutadania i impulsarà la instal·lació
de panells solars fotovoltaics i mini centrals eòliques als edificis privats.
15. Es crearà una societat mixta que serà la propietària de les instal·lacions, on podran participar
petits inversors locals i els veïns i veïnes.
16. Establir mesures urgents d’eficiència energètica en els edificis municipals per tal d’abaratir
els consums d’aigua, gas i electricitat.
17. Assolir el 60 % de recollida selectiva el 2016.
18. Implantar la recollida segregada del residu comercial.
19. Gestió del parc de deixalleries per part d’una empresa d’economia social que impliqui una
ampliació d’horaris a tots el barris de la ciutat.
20. Impulsar una microplanta de valorització energètica de l’oli domèstic recollit als punts de
recollida.
21. Impulsar i consolidar el programa INTRO que ha donat excel·lents resultats.
22. Crear una Oficina de Recursos que gestioni amb més dotació el programa d’Agendes 21
Locals.
23. Estendre al conjunt de les escoles i altres establiments el programa de recollida d’oli
domèstic.
24. Editar un catàleg d’arbres monumentals existents a la ciutat per a la seva conservació i
divulgació.

Protecció Animal
1. Desenvolupar programes de sensibilització ciutadana i escolar envers la cura, el respecte i
l’atenció dels animals.
2. Fer campanyes de conscienciació per a una conducta cívica i responsable de les persones
envers els animals per tal d’evitar la compra irresponsable i els abandonaments. Així com donar
informació per a la possible adopció. Fomentar l'esterilització del animals de companyia.
3. Instal·lació d’un refugi o protectora d’animals, imprescindible en aquesta ciutat atesa la seva
extensió territorial i nombre d’habitants. Sacrifici 0. Col·laboració amb protectores. Dotar a la
Guàrdia Urbana d'un lector de xips.
4. Creació de zones d’esbarjo i pipi-can als parcs i zones verdes de la ciutat, per facilitar l’esbarjo
necessari de les mascotes i evitant així possibles conflictes amb els usuaris dels parcs i de les
zones infantils.
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5. Desenvolupar un programa específic per als propietaris de gossos sobre l’ús responsable de la
via pública amb l’objectiu d’eliminar els excrements al carrer.
6. Respectar les colònies de gats, controlar-les sanitàriament, tenir cura del seu aliment i la seva
higiene per les persones degudament destinades per aquesta tasca.

Reindustrialització Sostenible
1. Afavorir aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats productives, amb alta
rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves professions.
2. Impulsar plans de millora dels polígons industrials, amb una visió integradora en l’entorn urbà,
incorporant els valors de l’ecoinnovació i la sostenibilitat per millorar els accessos, la mobilitat
interna i la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als treballadors/es, amb
l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial i ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit i
crear ocupació de qualitat.
3. Prioritzar la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per sectors
d’activitat com les energies renovables o la indústria ecoeficient.
4. Desenvolupar programes adreçats a les petites i mitjanes empreses en l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació i elements de facilitació de l’exportació.
5. Crear una xarxa d’espais de coworking, incubadores i acceleradores d’empreses, fomentant el
creixement de les noves indústries, en especial les de base tecnològica i les que necessiten
espais de compartició d’infraestructures específiques com els fablabs, facilitant la conversió
d’edificis i locals infrautilitzats, la qual cosa els permet compartir recursos i estalvis en el
consum (energia, comunicacions, etc )
6. Donar incentius per a la recuperació dels oficis relacionats amb la reparació, el manteniment i
el reciclatge dels material utilitzats.
7. Fomentant el lloguer, l’intercanvi i l’ús compartit com a alternativa a la venda i per promoure
l’ampliació de la vida útil dels productes i la maquinària.

Comerç de Proximitat
1. Mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets dels consumidors i
les consumidores i dels treballadors i les treballadores del sector i protegir el comerç de
proximitat han de ser objectius dels propers anys.
2. Rebuig a la instal·lació de grans superfícies comercials fora de la trama urbana o que trobantse dins d’aquesta, no representin una integració real amb el teixit comercial i l’espai públic
existent.
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3. Pla de protecció del comerç urbà davant de la nova normativa dels
arrendaments urbans. Estratègia de reactivació de carrers i zones comercials en crisi, amb
mesures específiques per reobrir locals, en especial amb el foment d’activitats socials i culturals.
Establint un programa específic perquè els comerços i productors que ho desitgin puguin fer
comerç electrònic en condicions competitives, afavorint la creació de plataformes tecnològiques
i logístiques.
4. Establir mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial dels locals buits
situats en eixos comercials.
5. Fer dels mercats municipals impulsors del producte de KM0 i ecològic i promotors dels bons
hàbits alimentaris. Potenciant els mercats estables estacionals, ls fires artesanes i de productes
ecològics i de proximitat, així com els mercats col·laboradors d’intercanvis.
6. Estimular una major presència de productes de proximitat, locals ecològics i de comerç just en
l’oferta comercial de les nostres viles i ciutats tant en els establiments permanents com en els
temporals ( mercats ambulants, fires, etc.) ja que comporta beneficis socials, econòmics i
mediambientals.
7. Establir reduccions en les taxes dels mercats setmanals i els comerços on la venda sigui
exclusivament de productes de proximitat (20%) o ecològics (40%).
8. Reconeixement públic amb distintius dels establiments comercials amb una trajectòria més
llarga com a defensa de la diversitat i la personalitat comercial dels nostres centres urbans,
davant de la creixent uniformització que experimenten en la composició i la titularitat dels
establiments en tot el país.
9. Establir aliances preferentment mitjançant associacions locals, amb aquells comerços que
estiguin disposats a contribuir a la millora de la qualitat de l’espai públic i a la dinamització de la
vida social i cultural del municipi o barri en el que es troben.
10. Donar suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de responsabilitat social
empresarial en l’exercici de la seva activitat. Sigui tant a nivell intern (política de recursos
humans, per exemple) com de cara al seu entorn (col·laboració amb el teixit associatiu local)
11. Assegurar el compliment de les normatives existents, entre d’altres, en matèria d’horaris
comercials, fórmules i modalitat de venda, seguretat i drets dels consumidors i les consumidores
i recollida i tractament de residus.
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EIX SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT
Educació
1. Desenvolupar el Projecte Educatiu de Ciutat i el conjunt de les propostes i accions educatives
sorgides en el seu procés participatiu per tal que la ciutadania prengui consciència del seu paper
com a agent educatiu.
2. Promoció de l’educació en el lleure a la ciutat amb l’augment de recursos per a la realització de
les seves activitats.
3. Extensió del Pla Educatiu Entorn a tota la ciutat com a principal projecte de cohesió social,
igualtat d’oportunitats i èxit educatiu (tallers d’estudi, millora de la convivència, lluita contra
l’absentisme, activitats extraescolars, suport als pares i mares...) Escoles obertes al barri i barris
implicats amb l’Educació. Garantirem el finançament dels Plans Educatius d’Entorn des del
pressupost municipal.
4. Garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles bressols mantenint la seva qualitat i l’accés per a
tothom.
5. Pressionar des de l’administració local de L’Hospitalet, per aconseguir la derogació de la
LOMCE, així com exigir l'execució de reformes integrals dels centres educatius obsolets i la construcció dels
edificis dels centres que es troben en mòduls provisionals.
6. Ampliar el projecte d’aprenentatge artístic (d’instruments musicals, dansa, teatre, plàstica,...)
dins l’horari escolar en els centres educatius de la ciutat.
7. Sol·licitar la retirada del concert educatiu a aquelles escoles que segreguen els alumnes per
raó de sexe i que no atenen a les necessitats d’escolarització de la ciutat. Prioritzar el
finançament de les escoles que presten un veritable servei públic a la ciutat.
8. Ampliar l’oferta de formació de persones adultes a la nostra ciutat amb l’adequació de nous
locals per a les escoles de Santa Eulàlia i la Florida. Elaboració d’un Pla local de formació
permanent que garanteixi el dret a la formació al llarg de la vida.
9. Ampliar l’oferta de la Formació Professional i PQPI (Programes de Qualificació Professional
Inicial) a tots els barris de la ciutat.
10. Mantenir els espais familiars educatius 0-6 anys a les bressols municipals de la ciutat i
exportar el model a altres franges d’edat.
11. Universalitzar l’obertura dels patis de les escoles fora de l’horari lectiu i garantir el
funcionament d’un pati per barri. Establir mecanismes per rendibilitzar els costos.
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12. Crear tallers específics per a parelles que esperen el seu fill i per a nadons.
Recuperant el servei d´espais familiars on proporcionar recursos a les famílies amb infants per
fer de la paternitat i maternitat una experiència enriquidora, conscient i responsable.
13. Suport als Centres d'Esplai: Des de l'Ajuntament es donarà suport a l'educació en el lleure
com un valor fonamental de cohesió social, donant suport organitzatiu i econòmic a tots els
centres d'esplai de la ciutat.
14. Promoció de les activitats del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet per tal
d’incrementar els cursos de català i la promoció de l’ús social del català a la vida quotidiana. Més
cursos de català per a les entitats.
15. Col·laborar en el bon funcionament dels centres educatius de la ciutat, mediant en qualsevol
conflicte o situació especia, desenvolupant les competències transferides amb criteris de
suficiència i eficiència tant en els equips de consergeria com en els de neteja i manteniments.
16. Crear una xarxa entre entitats i equipaments públics destinats al sector de població Gent
Gran, per treballar la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, l’envelliment actiu i les relacions
intergeneracionals.
17. Potenciar i ampliar el projectes d’aprenentatge – servei a la ciutat com a eina de cohesió
social, treball intergeneracional i pressa de consciència social dels infants i adolescents.
18. Potenciar i ampliar la projecció del Consell de Nois i Noies de la ciutat.
19. Crear un espai de lleure pel jovent per tal de facilitar i fomentar la convivència i el respecte
mutu.
20. Crear un centre lingüístic (Babel) que englobi totes les llengües que es parlen a L’Hospitalet
per tal de promocionar-les i donar-les a conèixer a la població.
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Salut
1. Compromís i defensa del sistema públic de salut, amb equitat en l'accés i de qualitat. Ens
oposem a les retallades, al tancament i reducció d'horaris dels CAPs i de l'Hospital de Bellvitge en
especial, a les privatitzacions de serveis, de les immorals llistes d'espera i de les condicions
laborals i salarials indignes. Els nostre ajuntament estarà al costat i serà punta de llança en les
reclamacions demandes d'usuaris i plataformes davant de les administracions autonòmiques,
estatals i europees.
2. La salut, una política transversal present en totes les regidories, amb avaluació d'impacte en
salut en totes les accions de l'administració i amb comissions de seguiment i revisió d'aquestes.
Actuarem per prevenir la desigualtat en la salut i garantir l’accés als serveis de salut en
condicions d’equitat, sense exclusions.
3. Impulsarem la governança comunitària de la salut. Vetllarem per la participació de les
persones i grups en la millora de la salut, mitjançant els Consells Municipals de Salut i la
recuperació dels Governs Territorials de Salut. Així com promovent la participació directa en els
òrgans de govern dels centres proveïdors.
4. Impulsarem la Carta de serveis a la ciutadania com a garantia del dret a al salut. La ciutadania
tindrà garantida per l’administració local l’assessorament, l’acompanyament i el compromís
d’atenció quan percebi que aquest dret bàsic no se li garanteix.
5. Avaluació i informació del impacte de salut en totes les actuacions i mesures de
l’administració i en els indicadors del municipi. El servei de salut municipal informarà i avaluarà
tots els serveis municipals i coordinarà la comissió interna de l’administració en salut ; així com
establirà les mesures que consideri per corregir els impactes de salut de tota l’activitat de la
ciutat.
6. Garantirem els programes i les actuacions específiques per a una vida saludable aplicant
actuacions de conscienciació del consum responsable dels fàrmacs, promovent alternatives a la
sobremedicació i l'automedicació informant, facilitant i promocionant les pràctiques saludables En els
vectors de contaminació, de mobilitat, d’aigües i de control de plagues (rosegadors, insectes,
aus). També garantirem els programes específics pera les persones i les seves famílies en
l’àmbit de la salut mental, nutrició i patologies derivades
7. Salut i drets sexuals i reproductius. Promourem programes d’educació en la salut sexual i
reproductiva des d’una perspectiva de coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure,
responsable, plaent i lliure de violències. Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i
reproductius i l’accés a mètodes anticonceptius. Defensarem el dret a la interrupció voluntària de
l’embaràs i l’avortament lliure i gratuït i promourem l’accés a l’assessorament professional
davant situacions d’embarassos no desitjats. Per altra banda oferirem suport i assessorament a la
reproducció assistida a aquelles persones amb dificultats per concebre
8. Participació ciutadana, professional i municipal en les polítiques públiques de salut. Consells
Municipals de Salut on hi participin proveïdors locals, l'ajuntament, els professionals, les entitats
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i la ciutadania. I impulsar programes comunitaris propis dels centres d'atenció
sanitària que esdevinguin un espai participatiu dels ciutadans en la salut comunitària.
9. Sistema sanitari públic inclusiu. Garantirem l’empadronament de totes les persones i el seu
accés al servei de salut sense exclusions.
10. Pel que fa a la diversitat sexual, implicarem el municipi en les campanyes promogudes pel
Ministeri, la Generalitat i/o la Diputació de prevenció de la transmissió del VIH. Promourem
espais públics i activitats relacionades amb la diversitat sexual i la prevenció de malalties de
transmissió sexual. Donarem suport institucional i participarem en els actes de l’1 de Desembre
(Dina Internacional de la Lluita contra la Sida).

Cultura
1. Creació d’una xarxa de ludoteques i d'una programació cultural on la música i les arts
escèniques siguin protagonistes i vehicle per al despertar cultural dels infants.
2. Ampliar l’oferta de cinema en català a la ciutat adreçada als infants, joves i als adults establint
acords amb les empreses del sector.
3. Promoure un observatori de la Normalització Lingüística a la ciutat, per tal de poder observar la
evolució del procés d'inserció lingüística en els sectors que tenen més dificultats en l’accés a la
llengua i la cultura catalana. Cal dir que L’Hospitalet és una ciutat d’una gran pluralitat lingüística,
això és un element de fortalesa cultural, però l’objectiu és que el català esdevingui la llengua
compartida i vertebradora de la diversitat.
4. Creació del Consell de Cultura i de les Arts que un model continu cultural que esdevingui un
esdeveniment singular cultural arrelat a la ciutat que doni projecció a l’exterior
5. Destinar part dels recursos per a programació cultural (musica/teatre/dansa) a producció de
continguts artístics propis, allunyant-nos del perfil de ciutat consumidora de cultura generada
exclusivament a Barcelona. Estudiar la possibilitat d'articular les sales de la ciutat i organitzar-les
en xarxa amb les d'altres localitats per crear un CENTRE D'ARTS ESCÈNIQUES DEL BAIX
LLOBREGAT seguint els referents del CAER de Reus, vinculat al Festival Trapezi (Circ) i Cos
(teatre físic), i el CAET de Terrassa vinculat al festival TNT (teatre contemporani).
6. Promoure un observatori de supervisió de l’activitat cultural de la ciutat amb agent locals,
creadors i entitats.
7. Utilitzar les propostes culturals que es facin des de l’ajuntament com a motor d’integració
socioeconòmic. Caldria establir mecanismes per superar fractures d’accés a la cultura en els
col·lectius de rendes baixes.
8. Recerca d’un model cultural propi, amb personalitat amb la participació dels creadors locals.
9. Caldria considerar la cultura popular com a patrimoni de la ciutat, evitant les polítiques de
control que molt sovint condemnen aquestes manifestacions culturals a ésser un espectacle
puntual aliè als veïns i veïnes de la ciutat. Hem de desenvolupar les actuacions necessàries per
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tal que les manifestacions de cultura popular siguin viscudes com un patrimoni
propi per part de la ciutadania de la nostra ciutat.
10. Fer una proposta perquè en el proper mandat municipal L’Hospitalet presenti la seva
candidatura per esdevenir com a Capital de la Cultura Catalana amb l’objectiu de contribuir a
ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la nostra llengua i cultura per tal d’incrementar la
cohesió social i promocionar i projectar el nostre municipi tant a l’interior com a l’exterior.
11. Recolzar iniciatives d’autofinançament de les entitats, com obertura de bars principalment
als locals de les entitats de cultura popular, com espai social de la joventut, i també per propiciarne la màxima autonomia financera.
12. Acostar la cultura a la societat, a les escoles, als joves, als adults, als avis, amb una
programació atenent a les necessitats de cada sector.
13. Fomentar l’expressió cultural de tota mena als espais públics, places i parcs, dinamitzant-los i
fomentant la convivència i l’ús democràtic dels nostres parcs i places.
14. Suport als nous creadors. Creant ajuts i beques de suport pels artistes novells en qualsevol
disciplina i facilitant espais i recursos pel seu desenvolupament artístic
15. Hem d’estar contra la centralització i el control dels espais per tal de mantenir la
independència dels creadors i creadores, i separar la cultura com a creació i la cultura com a bé
de consum. Cal trobar espais de connexió entre formació, difusió i creació. I sobretot, vinculats a
l’entorn.
16. Mantenir el model d’escola que té com a objectiu la democratització de l’accés a les arts i la
descentralització de bona part de les activitats.
17. Ampliació dels horaris de les biblioteques amb la destinació de més personal i l’organització
de més activitats. Ampliació dels espais de trobada familiar a les biblioteques, especialment per
a les famílies amb infants de 0 a 3 anys.
18. Treballar conjuntament amb el Consell Escolar Municipal i amb els centres educatius per tal
de fer conèixer a la gent jove el nostre patrimoni i memòria col·lectiva.
19. Adaptar la sala d’actes del Centre Barradas com a cinema per a que, a més de les activitats
culturals habituals, pugui programar cicles de cinema en versió original i es converteixi en seu del
cineclub. Integració a la xarxa de pantalles públiques.
20. Fer un projecte d’extensió de la música en viu a la ciutat a través de la Casa de la Música
Popular i dels locals musicals de la ciutat.
21. Banda ampla a tota la ciutat per a tothom a tots els equipaments culturals, parcs i places
públiques. Promocionar el software lliure a la ciutat.
22. Revaloritzar el patrimoni arqueològic material i immaterial de la ciutat, fer prospeccions
arqueològiques i geotècniques en indrets on puguin haver-hi possibles jaciments. Establir un
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estricte control arqueològic de qualsevol obra que pugui afectar el patrimoni
arqueològic o arquitectònic. Impulsar la investigació sobre el nostre passat amb beques de
recerca i projectes d'investigació sobre el nostre passat prehistòric, romà i medieval en
col·laboració amb la universitat, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet i el Museu d'Història de la
Ciutat.
23. Memòria històrica. Mantenir, projectar i emfatitzar en el Projecte Can Riera com a seu de la
recuperació de la memòria democràtica i la lluita antifranquista impulsant la seva funció
pedagògica adreçada als centres educatius de la ciutat. Retirada de tots els símbols franquistes
de l’espai públic i de les façanes dels habitatges de la ciutat.
24. Laïcitat. Seguiment de les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya fa entorn a la
reserva d’espais i usos de culte religiós. Proposarem apartar de qualsevol ús partidista i electoral
el tema del culte a la nostra ciutat.

Convivència i Seguretat
1. Elaborar un Pla Local de Seguretat amb un procés de participació ciutadana, que haurà de
potenciar el model de policia de proximitat i el servei de mediació.
2. Consolidar el programa de mediació comunitària.
3. Incrementar els educadors d’espai obert com a agents de mediació a l’espai públic.
4. Establir un pacte local de convivència i ciutadania que integri tots els col·lectius de la ciutat
amb independència de la seva procedència.
5. Fomentar la participació de les entitats socials, educatives, cultures, esportives i d’oci en la
dinamització i gestió dels espais públics dels barris, i en especial en els patis oberts de les
escoles.
6. Establir un Codi Ètic Policial dins la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet que garanteixi l'absolut
respecte als drets humans i ciutadans. Portar a terme cursos de formació adreçats als policies
municipals en temes de mediació i resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat.
Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi.
7. Creació de la figura del Síndic local de la ciutadania. Potenciar la figura del Síndic de Greuges i
dels Síndics i Defensors locals: dotar-los d’una base legal i d’uns recursos, que garanteixi la seva
independència dels respectius governs municipals. La seva funció és vetllar pels drets
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi, tot aplicant el principi
d’equitat, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l’administració municipal.
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Infancia
1. Plans municipals de drets i oportunitats de la infància. El treball dels serveis municipals amb i
per la infància s’ha d’encarar des d’una nova perspectiva tractant a la infància com a ciutadania
amb drets i deures. Apostem per una visió transversal, facilitadora de la coordinació entre els
diferents serveis que s’hi adrecen i basada en les figures de referent únic per aquells infants amb
alguna problemàtica sociofamiliar. Cal elaborar Plans Integrals d’Infància, d’actuació intensiva i
sostinguda.
2. Totes les necessitats del cicle 0-3 ateses. Impulsarem equipaments i programes de suport
suficients per atendre les totes les necessitats existents en aquesta edat. Volem que la titularitat,
el finançament i la gestió d’aquests equipaments i programes sigui pública, i amb
corresponsabilitats local i supralocal, com garantia de qualitat, equitat i accés lliure i gratuït per
totes les famílies que ho demandin.
3. Difondrem els drets dels infants i incorporarem la seva mirada en l’elaboració de pressupostos
municipals i per donar-hi el màxim reconeixement polític possible en els organigrames
municipals.
4. Plans d’ajuts econòmics per garantir la participació de tots els infants que ho vulguin en les
activitats culturals, educatives o esportives dels pobles i ciutats.
5. Dotar a les escoles perquè puguin fer acollida una hora abans de l'entrada i una hora després
de la sortida, per tal de fomentar la conciliació laboral i familiar.

Joventut
1. Continuar desenvolupant programes integrals d’atenció als adolescents i els joves en risc
social que incloguin polítiques d'intervenció social i educatives focalitzades en aquells entorns
territorials on es concentrin desigualtats i situacions de conflicte social.
2. Posarem a l’abast dels i les joves programes d’inserció social i laboral adaptats a les
necessitats específiques del col·lectiu amb més dificultats d'inserció, que contemplin: l’impuls i
l’activació dels joves inactius, l’orientació i l’elaboració d’itineraris de formació i inserció
personalitzats i la intermediació amb les empreses.
3. Nou impuls de la Regidoria de Joventut amb més competències i un pressupost digne per
assolir els objectius plantejats. Augment pressupostari per aquest regidoria perquè pugui
realitzar polítiques de joventut sense veure’s minvada la seva partida. Serà indispensable que les
altres regidories (habitatge, educació, etc.) incorporin el jovent com a destinatari de les seves
polítiques.
4. Manteniment del Consell de Joventut de l’Hospitalet. Establir espais d’interlocució i
participació amb els i les joves vinculants en les decisions i accions portades a terme per la
regidoria. Implicant als col·lectius joves en la participació ciutadana en temes transversals: la via
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pública, els equipaments, el medi ambient, cultura, educació i treball, d’una
forma més plural i democràtica.
5. Afavorir espais específics per a joves on poder desenvolupar les seves activitats de manera
autònoma i creant d’aquesta manera espais de referència en el municipi. On a més els i les joves
puguin desenvolupar la seva activitat (bucs d’assaig, aules tallers, ciberespais, etc.)
6. Facilitar la mobilitat en transport públic fins als espais d’estudi propers, fins als llocs d’oci
nocturn.
7. Difondre i fomentar la cultura de proximitat, impulsant els centres culturals com a punt de
trobada, facilitant el diàleg cultural amb racons reservats a màquines expenedores d'aigua, cafè
i/o servei de cafeteria als centres que disposin d'adequat.
8. Ajudes i facilitats a les sales que programin música en viu.
9. Pla d’interculturalitat com a element d’igualtat i cohesió ciutadana
10. Realitzar polítiques de normalització de pràctiques culturals juvenils acostant-les a d’altres
sectors de la societat (grafits, Dj’s, etc.). Fomentant, a més, la conciliació entre els veïns i les
veïnes i les diferents pràctiques culturals. No criminalitzar als joves que fan pràctiques
inadequades sinó educar-los en les pràctiques ben enfocades. Les parets lliures no haurien de
ser punts difuminats al llarg del territori sinó en varietat i de forma estratègica. També afavorir
els contractes entre graffiters i establiments.
11. Recuperar les Escoles Tallers, l’educació no formal (lleure), i potenciar els vetlladors a les
aules i els educadors de carrer, per a fer front al fracàs escolar.
12. Potenciar els pactes per l’ocupació amb el teixit empresarial per dotar de llocs de treballs
estables i de qualitat per a la gent jove.
13. Fomentar i potenciar, mitjançant microcrèdits, l’empresa social per als i les joves
emprenedors/es o els que estan en atur.
14. Redefinir els projectes urbanístics ja aprovats però paralitzats per la crisi, per a fer habitatges
per a joves. Impulsar els projectes d’arquitectes joves i de la ciutat. Pisos de joves per a joves.
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Gent gran
1. Vellesa digne. Donar suport a les mobilitzacions i reivindicacions socials a favor d'una jubilació
digne i en contra de les retallades a les pensions. Fer plans municipals per atendre i acompanyar
a les persones grans i soles.
2. Envelliment actiu. Impulsarem i donarem suport als casals d'avis i ateneus, ajudant a realitzar
tota mena d'activitats per tal que les persones jubilades tinguin una vida activa, cultural i
saludable.

Esport
1. Garantir l’accés a l’activitat esportiva de totes les persones de la ciutat.
2. Completar l’oferta esportiva a tots els barris de la ciutat amb la construcció de tres nous
poliesportius a la Torrassa, Gornal i Santa Eulàlia. El poliesportiu de la Torrassa dins de l’espai de
la segona fase del parc de la Torrassa. El del Gornal afegirà un centre de formació esportiva.
3. Implantar el carnet únic i dels preus unitaris per a tots els poliesportius municipals de la ciutat
per tal que la ciutadania pugui gaudir dels serveis de tot ells indistintament.
4. Establir circuits esportius als parcs de la ciutat i a la Feixa Llarga
5. Impuls del projecte d’Aprenentatge Servei entre els joves d’Educació Primària i Secundària de
la ciutat amb l’objectiu de fomentar el voluntariat a la ciutat i enfortir el teixit associatiu. Impuls
al voluntariat de la gent gran activa.
6. Prioritzar les responsabilitats referents a l’esport en edat escolar, foment de l’esport per a
tothom, cal re municipalitzar l’esport de base és a dir el Consell Esportiu de L’Hospitalet, donar
suport a l’associacionisme esportiu i el manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives,
en aquest cas a l’Hospitalet veure a qui és dona la gestió com es dona i com es controla.
7. Establir procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i publicitat per portar a
terme programes amb un interès social mesurable i prioritzant l’esport de base, així doncs cal
donar les subvencions a les entitats esportives per recuperar que aquestes tinguin un raó
essencial de ser. Una vegada finalitzat en el temps el programa i les subvencions que per banda
de l’Ajuntament s’hagin donat, seran auditats tant qualitativament com quantitativament.
Atendre l’esport professional donant-li un caràcter plenament mercantil, i per tant, autònom i no
preferent en les subvencions.
8. Cal vetllar per la perfecta capacitació del personal tècnic, aprofitant tots els recursos que
actualment es tenen , cal que es continuï en la formació d’aquests professionals.
9. Establir la tarifació social en programes i equipaments esportius com a model de garanties
d’equitat i accessibilitat.
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10. Cal impulsar fortament el paper de les dones en el món de l’esport. S’ha de
incentivar aquest paper, sobretot a traves de les entitats, i no tant sols cal que la dona actuï en el
paper actiu de jugadora sinó que també en totes les facetes possibles i existents en aquest món,
tècniques, professores, metges. Directives, amb les responsabilitats que comporten en cada
faceta.
11. Garantir l’ús d’equipaments esportius i espais públics, especialment dels equipaments dels
centres educatius, per a la pràctica de les activitats de lleure i de l’esport d’oci. No és necessari
fer un poliesportiu a cada barri, cal crear això si a cada barri (sobretot per la proximitat) un sala
multi ús, que aquesta pugui servis per diferents coses, llocs de trobada pel teatre per poder fer
esports...
12. En darrer lloc cal que treballem el tema de la violència tan verbal com física en el mon de
l’esport, cal actuar d’arrel, i fer que tant l’administració propera (Ajuntaments) com les entitats
socials d’aquest món ens posem d’acord perquè això sigui així. Premiar els esportistes els clubs
en el joc net, e igualment a l’afecció que com a tal és comporti.

Plena ciutadania, Interculturalitat
1. Plena ciutadania amb igualtat de drets i deures de les persones migrades a la ciutat i en tots
els serveis públics municipals.
2. Foment de la formació i el suport tècnic al personal dels Ajuntaments per a que tinguin més
eines i competències en matèria intercultural.
3. Incorporarem llibres i materials en diverses llengües a les biblioteques públiques i fomentarem
projectes extraescolars que reconegui llengües i cultures de famílies migrades residents a pobles
i ciutats de Catalunya. Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat lingüística.
4. Hem de garantir la celebració digna de les cerimònies civils o religioses de totes les creences.
Seguirem les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya fa entorn a la previsió de sols, en
els plans urbanístics, on s'admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació segons les
necessitats i les disponibilitats dels municipis. Disposarem en les zones de vetlla i cementiris la
garantia al respecte de la pluralitat d’opcions.
5. Potenciarem les polítiques de reconeixement i reparació. Revisarem la història local i
reconeixerem les víctimes de la colonització i la esclavitud, i les seves conseqüències, assumint
la responsabilitat des de un punt de vista moral i simbòlic. Treballarem per la seva reparació
simbòlica. Substituirem monuments i noms de carrers de personatges que s’hagin enriquit a
costa de la esclavització i la explotació de persones. Declararem el 12 d’octubre com un dia de
reivindicació i lluita dels pobles originaris dels territoris colonitzats de l’Amèrica.
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Antifeixisme i Antiracisme
1. Aïllar als grups d'ultradreta dins els institucions impedint que cap de les seves mocions, sigui
quin sigui el seu contingut, pugui ser aprovat. Fer el possible, dins els límits legals, per limitar el
seu espai dins els mitjans de comunicació públics o altres àmbits institucionals.
2. Impulsar campanyes de sensibilització contra els rumors i estereotips, que son el caldo de
cultiu pels discursos de l'odi. Iniciatives impulsades conjuntament des de l'administració i la
societat civil com la Xarxa Antirumors de Barcelona, son el model a imitar.
3. Dur a terme les accions necessàries per tal de tancar o aïllar socialment aquells centres
socials, llibreries o locals que es dediquin a realitzar activitats o difondre propaganda clarament
neonazi, violenta, feixista.
4. Lluita contra el racisme social: Promourem la creació d’un observatori antiracista i/o de xarxes
antiracistes, que recullin denuncies de discriminació o opressió, i que realitzen estudis sobre
racisme econòmic. Elaborarem normatives que contemplin algun tipus de sanció a tota acció o
expressió xenòfoba.

Identitat sexual i afectiva, drets LGTB
1. Desplegarem, a nivell local, la llei contra la LGTfòbia. Promourem l'associacionisme dels gais,
les lesbianes i els/les transsexuals i bisexuals en els àmbits de participació municipal.
2. Fomentarem el debat i la visibilització de les persones LGBT en els diversos àmbits de
participació ciutadana (joves, gent gran, salut...).
3. Protegirem el dret a la lliure expressió de l’afectivitat en els espais públics. Realitzarem
programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement dels adolescents homosexuals,
transsexuals i bisexuals.
4. Promourem, en els mitjans d’informació local i en els suports publicitaris municipals, en el
marc del pluralisme dels mitjans de comunicació, la informació sobre les activitats dels
col·lectius de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. Farem visible amb actes i amb la
participació dels col·lectius afectats de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals i, des del
compromís amb la igualtat de drets, el dia de l’orgull/alliberament gai, lesbià, transsexual i
bisexual i el dia internacional contra la homofòbia.
5. Incrementarem la formació i l’assessorament en prevenció de l’homofòbia i transfòbia al
personal al servei de l’ajuntament i especialment els qui treballen . Des dels Centres de Promoció
Econòmica i/o Servei d'Ocupació Local es promouran accions específiques d'inserció laboral pel
col·lectiu transsexual.
6. Acompanyarem i donarem suport jurídic en casos d’agressions i discriminacions homo /
transfòbiques. Personarem jurídicament l’ajuntament en els processos legals contra atacs a
persones per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere.
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7. Escoles lliures de LGTfòbia. Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de les
situacions d’assetjament en els centres educatius, en el qual s’incloguin de forma explícita les
situacions de discriminació i assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere.
Realitzarem formació dels mediadors escolars en conflictes d’homofòbia i transfòbia. Els centres
escolars dels nostres municipis tindran totes les eines necessàries per actuar en casos
d’assetjament escolar i educar en la diversitat.
8. Previndrem l’homofòbia i la transfòbia a les activitats juvenils municipals i associatives
d’esplai. Combatrem qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de
gènere en els centres esportius.
9. No establirem projectes de cooperació amb ajuntaments i països que penalitzin
l’homosexualitat o la transsexualitat. Garantirem que un percentatge dels projectes de
cooperació estiguin dedicats a polítiques LGBT.

Pau, Cooperació i Drets humans
1. Establir una nova relació entre l’ajuntament i les entitats en general i les ONG’s i tercer sector
en especial. Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que tinguin una clara
voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària, la justícia social, la
perspectiva de gènere i els processos de pau i de drets humans.
2. Destinar el 1% dels impostos directes a la cooperació, la sensibilització i els processos de pau
al món. Assolir els objectius de cooperació local seran els que marquen els “Objectius del
Mil·lenni de les Nacions Unides”.
3. Prioritzarem els projectes de sensibilització local i els que fomentin la sobirania alimentària, la
justícia social, la perspectiva de gènere i els processos de pau i drets humans. Crear un banc
municipal dels usos del temps.
4. Impulsarem les polítiques d’agermanament i/o partenariats amb ciutats d’arreu del món per
incentivar estratègies de codesenvolupament local.
5. Crearem un Observatori de Drets Humans al municipi que, a partir de la Carta de Salvaguarda
dels drets humans a la ciutat, elabori un informe anual sobre la situació dels drets humans al
municipi.
6. Compromesos amb els drets humans de les dones. Lluitarem contra la trata i la prostitució
forçada que pugui esdevenir en el territori. Desenvoluparem els mecanismes adequats per acollir
i atendre a dones en situacions d’explotació sexual. Acompanyarem les dones que busquen
sortir de la situació d’explotació sexual en el seu procés de denúncia i recuperació. Impulsarem
polítiques d’inclusió social i d’empoderament de les treballadores del sexe al municipi per
garantir el seu accés als recursos.
7. Recolzarem el teixit social. Treballarem per difondre els seus esforços, mitjançant exposicions,
conferencies, fires, tallers per tal que la ciutadania conegui el millor possible la tasca
desenvolupada per les ONG’s.
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8. Adquirir publicacions sobre temes de pau per a les biblioteques i centres de documentació
municipals, obrint-ne seccions específiques, i establint petits centres de recursos per la pau.
Fomentar la tasca d'educació per la pau a les escoles, tot oferint recursos per a l’alumnat i
facilitant la formació específica en pau i drets humans per al professorat.
9. Batejar carrers de la ciutat amb els noms de persones reconegudes pel seu compromís en el
treball per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament.
10. Posicionar-se en contra de la participació de l’Estat en guerres i accions militars i reclamar
vies pacífiques de solució dels conflictes. Ajudar i acollir als refugiats i desertors de països que
pateixin un conflicte armat. No promoure ni acollir desfilades militars al municipi. La negativa a
autoritzar la presència i instal·lació al municipi d’activitats esportives i lúdiques que simulen la
guerra i la violència.
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EIX DEMOCRÀCIA, TRANSPARÈNCIA I FISCALITAT
Fiscalitat Justa, Pressupostos participatius i Auditoria del deute
1. Realitzar una auditoria del deute de l'ajuntament i la resta d’ens locals i supramunicipals.
2. Rebutjar el deute generat per actuacions injustes contra els ajuntaments des d’altres
administracions hagin estat imposades o amb connivència política entre els governants.
3. Emprendre mesures legals contra els responsables públics o privats de tot aquell deute que
s’hagi generat per operacions amb el sector privat que no respongui a l’interès públic.
4. Tarifació Social: Progressivitat en qualsevol contribució ciutadana a finançament d’un servei
públic municipal. Si volem avançar en equitat, la tarifació social és una condició necessària.
Tenim el ple convenciment que hi ha una política fiscal local plenament coherent amb les
polítiques locals d’inclusió social, que passa per la tarifació social de les taxes i els preus públics
municipals, Per aquest motiu, proposem que l’establiment d’un sistema de tarifació social que
s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o familiar, així com a d’altres
circumstàncies personal i/o familiars, s’estengui a tots el Ajuntaments, com a criteri polític
central en la política municipal.
5. La necessària reforma de l’IBI. Reclamem una reforma en profunditat d’aquest tribut, de
manera que se’n pugui modular el seu impacte sobre les famílies, en funció de les seves
capacitats reals. Així mateix cal establir les mesures necessàries per mantenir actualitzades les
valoracions cadastrals amb l’objecte de garantir la capacitat recaptatòria i evitar els problemes
d’equitat entre els contribuents de municipis valorats en exercicis diferents.
6. Proposem aprovar subvencions amb caràcter compensatori i establir un Reglament d’Ajuts
econòmics que garanteixi que tothom pot fer front a les seves obligacions tributaries vers
l’ajuntament.
7. Cànon sobre la Concessió de serveis públics: Establir un cànon fixa sobre la pròpia Concessió
o un cànon variable sobre el guany. Establir en el Plec de Condicions i, per tant, en el Contracte
Administratiu que aquest import del cànon variable ha de ser finalista (reinversió en el propi
servei/equipament, en el cost de l'aplicació de la Tarifació Social,..).
8. Exigir el retorn de l'IVA pagat pels ens locals en les seves inversions.
9. En el marc de l’aprovació de les Ordenances Fiscals de cada exercici, els Ajuntaments
analitzaran i auditaran cada servei públic objecte de taxes o preus públics, revisant els criteris de
les exempcions i/o de les bonificacions, adequant-los a les noves necessitats i establint,
quans’escaigui, sistemes de Tarifació Social i sometent aquest mesures a la informació del
Consell Municipal de Garantia dels Drets Bàsics.
10. Incentivar el transport públic: Reducció de tarifes i revisió dels abonaments i dels
descomptes, en aquelles àrees a on el transport públic sigui un mitja alternatiu clar a vies
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sobrecarregades. Redefinició de l’Impost de vehicules de tracció motora, com
amb l’IAE per a empreses, per gravar més els vehicles més contaminants, i per establir
bonificacions en funció de la seva incidència en el medi ambient, la qual es pot aplicar als
vehicles elèctrics o bimodals. Proposem aplicar aquest coeficient màxim als vehicles amb
emissions de CO2 superiors a 130grs/km i a partir d’aquí anar fent bonificacions graduals per
nivells d’emissions inferiors (fins a 120, fins a 100, etc...).
11. Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús
residencial als immobles que després d'una execució hipotecària es trobin desocupats
permanentment. Establiment de bonificacions sobre l’Impost de Bens Immobles, mitjançant una
bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o
elèctric d’energia solar.
12. Establir subvencions municipals en l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO),
i la Taxa per Llicències Urbanístiques per aquelles comunitats de propietaris que no disposin
d’ascensor col·lectiu i acordin posar-ne, així com les obres destinades a millores en
l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics Bonificació en l’ICIO fins el 95% per a les
obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia solar.
13. Impost sobre Activitats Econòmiques : Exercir la possibilitat de bonificació de fins un 50% de
la quota per les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
14. Taxes per subministrament d’aigua: Redefinició de les taxes per subministrament d’aigua
establint tarifes marginalment creixents en relació al consum per càpita (seguint la Directiva
2000/60/CE del Parlament Europeu). Per tant, garantir un nivell bàsic de consum i dissuadir
l’excessiu. Així mateix establir una part de la quota fixa relacionada amb el que s’estableixi com
bàsic, amb l’objecte de desincentivar els habitatges buits. Així mateix, aplicació de la Tarifació
Social esmentada en l’apartat anterior.
15. Residus: Crear una Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i d’altres
residus urbans. Així mateix generalitzar les taxes per utilitzacions de la deixalleria. Treballar una
Taxa que estableixi, pel que fa a l’àmbit comercial i industrial, grups de subjectes passius en
funció de les fraccions orgàniques que generen i del cost de la seva recollida i tractament en els
respectius municipis. Introducció de la Taxa de servies de legalització de les activitats i
instal·lacions i de serveis ambientals.
16. Altres mesures fiscals: Taxa i/o Preu Públic per Publicitat Dinàmica: establir taxes als
anunciants en l’espai públic, tot regulant i acotant força els espais on es podrà realitzar aquesta
activitat (cartelleria a l’espai públic i als equipaments municipals i en els elements mòbils con
vehicles,...). Augmentar la taxa sobre els caixers automàtics ubicats a la via pública. Taxes sobre
serveis annexos en equipaments municipals que són gestionats de forma directe (màquines
expenedores,...). Establir Taxes per la ubicació de casetes de serveis puntuals o fixes si
l’ajuntament en licita la ubicació en el municipi de manera regulada i amb el menor impacte
possible (casetes de venda de productes alimentaris de temporada, de venda de focs artificials,
de xurreries i altres productes alimentaris en zones d’oci). En aquest cas més que mai la Taxa ha
de servir per garantir la cobertura de possibles costos ambientals o molèsties a les persones).
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17. Aposta ferma per la participació ciutadana. Que els Consells de Districte
puguin elaborar Pressupostos Participatius d'acord amb les entitats del barri i es puguin votar
per part de la ciutadania les prioritats en inversions.
18. Durem a terme una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables. En el
cas de les inversions ens proporcionaria una eina molt útil com és el Pla d’inversions plurianual,
tot tenint en compte que bona part d’aquests inversions estan finançades totalment o
parcialment per altres administracions, que alhora haurien de planificar aquesta plurianualitat.
19. Pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i avaluarem els
pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública municipal
ha de vetllar per ser equitativa i per atendre els interessos i necessitats que tenen les dones a
tots els àmbits i àrees.

Acció contra la corrupció
1. Creació de l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures. Els
regidors i regidores que es troben a l’oposició gaudiran d’una regulació específica perquè puguin
exercir les seves funcions de fiscalització i control en els contractes i adjudicacions.
2. Major control de la contractació d’obres i serveis de llarga durada (aigua, residus) a través de
la seva aprovació obligatòria pel Ple Municipal independentment de la quantia.
3. No contractar empreses i particular condemnats per corrupció, així com amb aquells qui
operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals.
4. Incrementar la part pública, en benefici de l' interès general, de les plusvàlues generades per
l’actuació urbanística.
5. Aplicació estricte del nostre codi ètic a tots els càrrecs electes i assessors. Rendiment de
comptes de l'acció duta a terme a l'Ajuntament, ja sigui al govern o la oposició, al menys un cop a
la legislatura.

Transparència
1. Complir amb els requisits de la llei de transparència de Catalunya, malgrat aquesta no sigui
finalment aprovada, i amb l’objectiu d’ampliar a publicació de documents que aquesta exigeix.
2. Regular i garantir el dret d’accés a la informació i a la reutilització d’aquesta per a totes les
persones (sense importar res més). Publicació de forma accessible i amb software lliure de tots
els comptes i pressupostos municipals.
3. Llum i taquígrafs en la relació dels càrrecs públics amb els lobbies. El registre de grups de
pressió serà obligatori, públic i les seves dades disponibles per mitjà del règim de transparència
previst en la llei. El registre mostrarà per qui treballen aquests lobbies, per quina qüestió en
concret, amb qui s’han reunit, quina documentació han lliurat, entre d’altres.
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4. Justificació auditada i pública de la memòria i els pressupost de l’
Ajuntament, associacions i de totes les entitats públiques i privades que reben fons de
l'Administració.

Democràcia i Participació
1. Impulsar la celebració de consultes populars per a aquelles decisions d’especial rellevància
per al poble o ciutat.
2. Democràcia deliberativa: Els principals plans i programes de la ciutat han de fer-se
contemplant un procés de participació ciutadana: Pla d’Actuació Municipal, Plans d’Ordenació
Urbanística, Plans Estratègics, Plans integrals de joventut, de gent gran, de serveis socials...
Aquests processos hauran de comptar amb els següents components: l’obertura a totes les
persones, la informació convenient, espais de deliberació i debat, aportació de propostes, una
vinculació amb les decisions preses pel govern municipal i un retorn i retiment de comptes
davant de la ciutadania de la decisió presa finalment pel govern.
3. Audiències públiques i participació directa en els plens. Obrir vies de diàleg directe amb l’equip
de govern, mitjançant la celebració de sessions específiques (audiències públiques) i/o
mitjançant la possibilitat d’intervenció oral en els Plens de ciutadania i associacions. Ambdues a
iniciativa institucional com de la ciutadania (amb recollida de signatures). Introducció de punts
de l’ordre del dia als Plens dels ajuntaments, així com també propostes d’acord, o peticions
d’audiències públiques.
4. Reforma dels òrgans dels òrgans de participació: Dotar als òrgans participatius de la citat de
major poder i de decisions vinculants com els Consells de Districte, el Consell Econòmic i Social,
el Consell de Comunicació Local o el Consell de l'Esport, el Consell de la Gent Gran o el Consell de
les Dones. Impulsant nous òrgans d'acord amb les necessitats i les demandes de la societat civil
i els moviments socials de la ciutat.
5. Promoure un pla de participació ciutadana adreçat a la nova ciutadania per tal de motivar la
seva incorporació activa al teixit associatiu, polític i social de la ciutat.
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Mitjans de Comunicació i Telecomunicacions
1. Replantejar i reimpulsar els mitjans de comunicació locals: Ampliar l'oferta i continguts en els
mitjans de comunicació locals d'acord els treballadors.
2. Mitjans oberts i crítics: Via oberta constant per a que la ciutadania, de forma individual o
col·lectiva, que podran fer arribar les seves propostes de temes, crítiques, queixes... que hauran
de ser obligatòriament valorades i presentades a l'òrgan de control ciutadà. Potenciar les xarxes
cíviques i socials independents i la generació de pensament crític en els nous suports de
comunicació.
3. Perspectiva de gènere: Vetllarem perquè els mitjans de comunicació local incorporin l’equitat
de gènere en els seus continguts i promoguin la paritat i la presència equilibrada d’homes i
dones. Rebutgem el sexisme i estendrem el compromís per eradicar les pràctiques degradants,
cosificadores i reproductores de les desigualtats.
4. Garantir l'accés universal a les telecomunicacions: Combatre la fractura digital i garantir
l’accés de totes les persones a les telecomunicacions. Fomentar el desplegament de les xarxes
de wifi municipal en els equipaments i amb punts d’accés situats a la via pública, amb l’acord i el
suport de les xarxes de wifi lliure. Lluitar contra el frau, els costos abusius, l’opacitat de les
facturacions i l’engany.
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