
8 d’abril de 2021

PACTE DE CIUTAT 
L’HOSPITALET, 2020-2023

DETALL ACTUACIONS

1er Informe de retiment de comptes



 
 Codi mesura: E01a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Turisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Posicionar L'Hospitalet com una destinació segura i sostenible apostant per l'atracció d'un 
turisme de qualitat, mitjançant l'ampliació de l'oferta cultural i esportiva. 

 
Acció vinculada: 

Crear un segell de qualitat al qual podran optar els establiments turístics que compleixin unes 
mesures de seguretat i sostenibilitat, plantejant una estratègia de ciutat per tal d’impulsar 
iniciatives culturals que reverteixin econòmicament i culturalment en el territori i que siguin 
sostenibles i respectuoses. 

 
Descripció de les actuacions: 

Adhesió al segell BIOSPHERE (https://www.biospheretourism.com/es) 
Existeixen dos nivells d'adhesió: primer nivell de compromís i un segon nivell de certificació. 
Inici de treballs amb el suport de la DIBA per assolir el nivell  inicial de compromís amb la 
voluntat d'arribar a la certificació abans no finalitzi el mandat. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: 4.950 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E01b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Turisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Posicionar L'Hospitalet com una destinació segura i sostenible apostant per l'atracció d'un 
turisme de qualitat, mitjançant l'ampliació de l'oferta cultural i esportiva. 

 
Acció vinculada: 

Crear rutes turístiques per la ciutat, presencials i/o audioguies, i productes culturals que 
actualment no són considerats turístics per ampliar, desenvolupar i promocionar l’oferta cultural 

 
Descripció de les actuacions: 

Sol·licitud a la DIBA d'un ajut del catàleg de serveis 2021 per a la promoció d'aquesta actuació. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: 14.900€, amb una aportació de la DIBA de 7.000€ 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: E01c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Turisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Posicionar L'Hospitalet com una destinació segura i sostenible apostant per l'atracció d'un 
turisme de qualitat, mitjançant l'ampliació de l'oferta cultural i esportiva.. 

 
Acció vinculada: 

Crear una taula local d'agents vinculats al turisme. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'han realitzat reunions amb els principals agents del sector de la ciutat. 
Hi ha la voluntat de formalitzar aquesta interlocució a través d'un espai estable d'interlocució 
(Taula de Turisme), amb el suport del SOC. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Servei Català d'Ocupació 

 
 Pressupost total de l’acció: 4.950 € 

 Situació pressupost: Previst 

4



 
 Codi mesura: E01d 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Turisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Posicionar L'Hospitalet com una destinació segura i sostenible apostant per l'atracció d'un 
turisme de qualitat, mitjançant l'ampliació de l'oferta cultural i esportiva.. 

 
Acció vinculada: 

Crear una plataforma (web/xarxes) per promocionar el turisme de L'Hospitalet amb informació 
sobre la ciutat i el sector turístic (imprescindible per posicionar L'Hospitalet en l'entorn 
metropolità), estudiant la col·laboració publico privada. 

 
Descripció de les actuacions: 

Tot i que ja existeix el web LH EXPERIENCE, s'està dissenyant un nou web específic de 
Turisme, el qual està molt avançat, tant en continguts com en disseny. 
Accions vinculades: E01d i E01e 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: Pressupost en el marc de l'actuació E01e 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E01e 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Turisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Posicionar L'Hospitalet com una destinació segura i sostenible apostant per l'atracció d'un 
turisme de qualitat, mitjançant l'ampliació de l'oferta cultural i esportiva. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar una campanya per posicionar L'Hospitalet en l'entorn metropolità, nacional i 
internacional, posant especial atenció en la promoció del turisme esportiu, de negocis i cultural. 

 
Descripció de les actuacions: 

Acció vinculada al web de turisme. 
En el marc del MWC i d'altres fires, presencia de stands de promoció de la ciutat. 
Des de l'Àrea d'Esports, amb coordinació amb Turisme, es facilita un servei global en la 
promoció d'activitats esportives (hotel , connectivitat, hosteleria,..). 
Accions vinculades: E01d i E01e 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: 60.000 € 

 Situació pressupost: Pendent Romanent 
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 Codi mesura: E02a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Tercer sector i  cooperativisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar recursos d'assessoria i programes de suport al tercer sector i al cooperativisme. 

 
Acció vinculada: 

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

 
Descripció de les actuacions: 

Converses iniciades amb l'Ateneu Cooperatiu de L'Hospitalet La Col·lectiva per tal de concretar 
projectes específics de col·laboració.  
Accions vinculades: E02 i E46 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Ateneu Cooperatiu de LH La Col·lectiva 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E02b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Tercer sector i  cooperativisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar recursos d'assessoria i programes de suport al tercer sector i al cooperativisme. 

 
Acció vinculada: 

Ajuts específics a ESS per impulsar i enfortir la creació de cooperatives o altres iniciatives 
d'ESS. 

 
Descripció de les actuacions: 

Nova línia de subvenció en el Pla Estratègic de Subvencions, amb una dotació de 30.000€ 
(Foment de la ocupabilitat i contractació de persones amb dificultat d'accés al mercat laboral), 
que se suma als 13.500€ de la línia existent: Programa de foment i enfortiment de l'economia 
social. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 43.500 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E02c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Tercer sector i  cooperativisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar recursos d'assessoria i programes de suport al tercer sector i al cooperativisme. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar els ajuts a les entitats socioculturals de proximitat, que garanteixen la cohesió social 
i fan un servei molt important als nostres barris. 

 
Descripció de les actuacions: 

El pressupost del Pla Estratègic de Subvencions per l'exercici 2021 ha passat de 11.648.171,74 
€ a la xifra de 15.033.890,52 €, per donar suport a les entitats de la ciutat. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 15.033.890 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E02d 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Tercer sector i  cooperativisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar recursos d'assessoria i programes de suport al tercer sector i al cooperativisme. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar les ajudes i subvencions que reben les entitats i associacions de la ciutat que 
desenvolupen una activitat essencial en la lluita contra els efectes econòmics i sanitaris derivats 
de la Covid-19. 

 
Descripció de les actuacions: 

En el segon trimestre de 2020 s'impulsa un dispositiu especial per la distribució d'aliments a 
través de Creu Roja amb una dotació de 693.000 €. 
A banda, cal referenciar l'increment d'un 10%  del previst en el pressupost inicial (exercici 2020) 
a les entitats de lleure per a donar resposta a les necessitats sobrevingudes per la COVID-19, 
per un total de 57.000€ 
D'altra banda, es van articular uns ajuts d'urgència de 36.000€ a les associacions de 
comerciants. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Càritas / Creu Roja 

 
 Pressupost total de l’acció: 750.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E02e 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Tercer sector i  cooperativisme 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar recursos d'assessoria i programes de suport al tercer sector i al cooperativisme. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar el Pacte local amb el tercer sector social. 

 
Descripció de les actuacions: 

Creació de grup de treball Ajuntament de L'Hospitalet i representants agents socials de la ciutat 
per definir abast del Tercer Sector de la ciutat i articulació contingut d'un futur Pacte Local pel 
Tercer Sector LH. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Espai de Ciutadania 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E03a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Cultura 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar activitats culturals i ajuts a artistes. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar accions i polítiques de suport a artistes i petits productors locals. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'eix principal d'aquesta actuació són les polítiques de suport a la creació cultural. Des del 
Servei de Cultura s'impulsa una línia de subvenció   "Creació, producció i difusió d’iniciatives 
artístiques", per un import de 204.800,00€. 
En l'àmbit del Districte Cultural, s'ha articulat una nova convocatòria per aquest 2021  de 
concurrència competitiva per a la dinamització del Districte Cultural  per un import de  90.000. A 
banda, s'han articulat diverses per subvencions nominatives a diverses entitats per a la 
promoció del Districte Cultural  per un import agregat de 124.500€ (Pàg. 50 del Pla Estratègic de 
Subvencions). 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 209.500 euros en Subvencions. i 70.814, 86 euros en exposicions. 

Previsió d'incrementar   45.814,86€ aquest exercici 2021. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E03b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Cultura 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar activitats culturals i ajuts a artistes. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar polítiques públiques para garantir la democràcia cultural en termes d'accés a recursos, 
producció i circulació amb valors ESS, economia social i solidària. 

 
Descripció de les actuacions: 

Pendent de definir 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 

13



 
 Codi mesura: E03c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Cultura 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar activitats culturals i ajuts a artistes. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar l'oficina del Districte Cultural en la dinamització i instal·lació d'activitats d'economia 
creativa als sectors d'activitat econòmica interiors de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Projecte per a la creació d'una Oficina de Districte Cultural, que es dotarà d'una direcció per tal 
que consolidi el projecte d'arrelament d'artistes a la ciutat. Cal incorporar l'Oficina de Districte 
Cultural a nivell organitzatiu i en l'organigrama. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E03d 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Cultura 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar activitats culturals i ajuts a artistes. 

 
Acció vinculada: 

Organitzar jornades d'obertura de locals comercials per a la realització d'activitats culturals 
(aixequem les persianes) i fomentar la col·laboració entre locals comercials i artistes locals 
perquè puguin mostrar les seves obres. 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi  l'abast territorial i el tipus d'intervenció més adient: dinamitzar zones 
comercials/mercats de la ciutat; si es porta a terme una intervenció artística puntual o algun 
projecte de més recorregut. Veure aspectes transversals entre l'art i actuacions més vinculades 
a l'Economia Social  Solidària.  
Acció vinculades: E03d i E08b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E04 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Restauració 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la reactivació econòmica vinculada a una economia més sostenible. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Elaborar un pla de xoc urgent específic per als subsectors del comerç, hostaleria i turisme, que 
han quedat tan malmesos arran de la crisi de la Covid-19. 

 
Descripció de les actuacions: 

Nova línia de subvenció en el Pla Estratègic de Subvencions, amb una dotació, per aquest 2020 
de 4.080.000€ (Recolzament al comerç, empreses i autònoms de la ciutat per fer front a les 
repercussions i noves necessitats originades per la COVID19), especialment dirigit als autònoms 
i sector turístic de la ciutat.  
El 2020 es van articular d'urgència ajuts de 36.000€ a diverses entitats de comerciants de la 
ciutat. 
. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: 4.126.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E05 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Restauració 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar temporalment l'espai a la via pública per a l'ús de la restauració i comerços locals. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la possibilitat d'ampliar els espais públics que puguin ser destinats 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, bicicletes i transport públic ni obstaculitzar l'accessibilitat a la vorera. 

 
Descripció de les actuacions: 

Hem bonificat la tassa de vetlladors. Ordenança fins a juny 2021 i valorarem situació sanitària 
per si ho podem ampliar. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E06a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 12. Consum i producció responsables 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar una campanya per fomentar el consum de proximitat dirigit tant a la recuperació 
econòmica dels nostres veïns com al consum sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
Acció vinculada: 

Dissenyar i desenvolupar una campanya per incentivar el consum local i de proximitat donant 
suport a entitats i associacions dels barris a través d'un reforç comunicatiu i afectiu cap a les 
botigues de barri que fidelitza el consum. 

 
Descripció de les actuacions: 

- Campanya informativa en els mercats municipals “Normes de seguretat i higiene” adreçades 
tant a comerciants com als consumidors (Juliol de 2020). 
- Campanya audiovisual per recolzar i promocionar les parades d’alimentació en la fase 0 
de confinament. (Maig 2020). 
- Campanya “Ara et toca a tu: Gràcies” (Diputació de Barcelona). Materials de 
sensibilització a la ciutadania (cartelleria i baners per les xarxes socials).(Octubre/novembre 
2020). 
- Campanya “Ara és el teu torn” (Generalitat de Catalunya). Reactivació del comerç. 
Espot a TV, falca de ràdio i xarxes socials. (Maig 2020). 
- Campanya “Nadal de Comerç” (Ajuntament de L’Hospitalet) amb les activitats “El tren de 
la llum”, “Fira de Nadal i Reis de productes artesans” i “El Taulell de Nadal”. 
- Fira “Comerç Nadal 2020. Botigues al carrer” activitat organitzada per l’associació Grup 
de Botigues Centre i Sant Josep. 
- Taulell de Nadal “Celebra les festes amb els teus. Compra i consumeix als establiments 
de casa” (Ajuntament de L’Hospitalet) i “Per Nadal, consum Local” (Generalitat de Catalunya). 
Acció de suport per fomentar la compra de productes locals i en els establiments de proximitat. 
- Campanya de Nadal “Celebra les festes amb els teus. Compra i consumeix als 
establiments de casa” (Ajuntament de L’Hospitalet) i “Per Nadal, consum Local” (Generalitat de 
Catalunya). Acció de suport per fomentar la compra de productes locals i en els establiments de 
proximitat. 
Accions vinculades E06a i E06g 
 

 
Indicadors: 

Campanya "Normes de Seguretat i Higiene"  
Distribució de 30.000 octavetes i 4.000 cartells. 
Entrega de 4.000 guants, viseres fabricades per “LH units” i 5.000 mascaretes. (Juliol 2020) 

 18



 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció:  

1. 564,53€.Campanya audiovisual  
LLums de Nadal : 107.907,80€   
D'altres campanyes han estat finançades directament per la DIBA o bé per la Generalitat de Catalunya. 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: E06b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 12. Consum i producció responsables 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar una campanya per fomentar el consum de proximitat dirigit tant a la recuperació 
econòmica dels nostres veïns com al consum sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
Acció vinculada: 

Crear una targeta de comerç local. 

 
Descripció de les actuacions: 

A la ciutat existeixen algunes targetes de fidelització comercial en alguns barris, com Sant 
Josep. S'estan analitzant els diferents models de targetes a la ciutat i s'està estudiant cost, 
viabilitat i integració. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Comerç local 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E06c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 12. Consum i producció responsables 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar una campanya per fomentar el consum de proximitat dirigit tant a la recuperació 
econòmica dels nostres veïns com al consum sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
Acció vinculada: 

Fomentar el consum sostenible i eficient, de km 0, respectuós amb el medi ambient. 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Comerç local 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E06d 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 12. Consum i producció responsables 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar una campanya per fomentar el consum de proximitat dirigit tant a la recuperació 
econòmica dels nostres veïns com al consum sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar l’agroecologia i el consum responsable i de proximitat agroecològic. 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Comerç local 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E06e 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 12. Consum i producció responsables 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar una campanya per fomentar el consum de proximitat dirigit tant a la recuperació 
econòmica dels nostres veïns com al consum sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
Acció vinculada: 

Fomentar el pacte de consum local a les associacions de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

El Pacte Local pel comerç es va signar el 2018 i continua vigent. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Comerç local 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E06f 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 12. Consum i producció responsables 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar una campanya per fomentar el consum de proximitat dirigit tant a la recuperació 
econòmica dels nostres veïns com al consum sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
Acció vinculada: 

Reconèixer com a figures d'especial rellevància les persones exemplars o d'excel·lència en el 
comerç, mercats i àrees comercials de proximitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

La "Nit del comerç de L'Hospitalet" és una gala anual que se celebra a la ciutat que té per 
objectiu  homenatjar la gent del comerç de la ciutat  la seva trajectòria al llarg dels anys. Si no es 
pot recuperar enguany per les circumstàncies sanitàries, es tornarà a reemprendre el 2022. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Comerç local 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E06g 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 12. Consum i producció responsables 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar una campanya per fomentar el consum de proximitat dirigit tant a la recuperació 
econòmica dels nostres veïns com al consum sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
Acció vinculada: 

Realitzar una campanya de promoció del comerç i hostaleria local per a la seva recuperació 
després de la crisi de la Covid-19. 

 
Descripció de les actuacions: 

- Campanya informativa en els mercats municipals “Normes de seguretat i higiene” adreçades 
tant a comerciants com als consumidors (Juliol de 2020). 
- Campanya audiovisual per recolzar i promocionar les parades d’alimentació en la fase 0 
de confinament. (Maig 2020). 
- Campanya “Ara et toca a tu: Gràcies” (Diputació de Barcelona). Materials de 
sensibilització a la ciutadania (cartelleria i baners per les xarxes socials).(Octubre/novembre 
2020). 
- Campanya “Ara és el teu torn” (Generalitat de Catalunya). Reactivació del comerç. 
Espot a TV, falca de ràdio i xarxes socials. (Maig 2020). 
- Campanya “Nadal de Comerç” (Ajuntament de L’Hospitalet) amb les activitats “El tren de 
la llum”, “Fira de Nadal i Reis de productes artesans” i “El Taulell de Nadal”. 
- Fira “Comerç Nadal 2020. Botigues al carrer” activitat organitzada per l’associació Grup 
de Botigues Centre i Sant Josep. 
- Taulell de Nadal “Celebra les festes amb els teus. Compra i consumeix als establiments 
de casa” (Ajuntament de L’Hospitalet) i “Per Nadal, consum Local” (Generalitat de Catalunya). 
Acció de suport per fomentar la compra de productes locals i en els establiments de proximitat. 
- Campanya de Nadal “Celebra les festes amb els teus. Compra i consumeix als 
establiments de casa” (Ajuntament de L’Hospitalet) i “Per Nadal, consum Local” (Generalitat de 
Catalunya). Acció de suport per fomentar la compra de productes locals i en els establiments de 
proximitat. 
Accions vinculades E06a i E06g 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

25



 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 

 
 Codi mesura: E06g 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 12. Consum i producció responsables 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar una campanya per fomentar el consum de proximitat dirigit tant a la recuperació 
econòmica dels nostres veïns com al consum sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 
Acció vinculada: 

Realitzar una campanya de promoció del comerç i hostaleria local per a la seva recuperació 
després de la crisi de la Covid-19. 

 
Descripció de les actuacions: 

- Campanya informativa en els mercats municipals “Normes de seguretat i higiene” adreçades 
tant a comerciants com als consumidors (Juliol de 2020). 
- Campanya audiovisual per recolzar i promocionar les parades d’alimentació en la fase 0 
de confinament. (Maig 2020). 
- Campanya “Ara et toca a tu: Gràcies” (Diputació de Barcelona). Materials de 
sensibilització a la ciutadania (cartelleria i baners per les xarxes socials).(Octubre/novembre 
2020). 
- Campanya “Ara és el teu torn” (Generalitat de Catalunya). Reactivació del comerç. 
Espot a TV, falca de ràdio i xarxes socials. (Maig 2020). 
- Campanya “Nadal de Comerç” (Ajuntament de L’Hospitalet) amb les activitats “El tren de 
la llum”, “Fira de Nadal i Reis de productes artesans” i “El Taulell de Nadal”. 
- Fira “Comerç Nadal 2020. Botigues al carrer” activitat organitzada per l’associació Grup 
de Botigues Centre i Sant Josep. 
- Taulell de Nadal “Celebra les festes amb els teus. Compra i consumeix als establiments 
de casa” (Ajuntament de L’Hospitalet) i “Per Nadal, consum Local” (Generalitat de Catalunya). 
Acció de suport per fomentar la compra de productes locals i en els establiments de proximitat. 
- Campanya de Nadal “Celebra les festes amb els teus. Compra i consumeix als 
establiments de casa” (Ajuntament de L’Hospitalet) i “Per Nadal, consum Local” (Generalitat de 
Catalunya). Acció de suport per fomentar la compra de productes locals i en els establiments de 
proximitat. 
Accions vinculades E06a i E06g 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 
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 Codi mesura: E07 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Modernitzar les instal·lacions i la gestió dels mercats municipals. 

 
Acció vinculada: 

Modernitzar les instal·lacions, la gestió i l'oferta dels mercats municipals per reforçar el seu 
paper de dinamitzadors dels seus entorns comercials (com ara repartiment a domicili). 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha demanat ajut a la Diputació de Barcelona per a l'elaboració del Pla Estratègic de Mercats a 
la ciutat. El Pla Estratègic de Mercats té com a objectiu marcar les línies d'actuació necessàries 
per adaptar els mercats de la ciutat a les noves formes de consum i la funció dels mercats a la 
ciutat en termes de dinamització social i econòmica. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: E08a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Reactivar espais comercials buits o en desús. 

 
Acció vinculada: 

Activar les parades en desús dels mercats municipals en clau d’ESS. 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi  l'abast territorial i el tipus d'intervenció més adient: dinamitzar zones 
comercials/mercats de la ciutat; si es porta a terme una intervenció artística puntual o algun 
projecte de més recorregut. Veure aspectes transversals entre l'art i actuacions més vinculades 
a l'Economia Social  Solidària.  
Acció vinculades: E03d i E08b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E08b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Comerç 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Reactivar espais comercials buits o en desús. 

 
Acció vinculada: 

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

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi, a partir d'algunes experiències rellevants portades a terme en altres ciutats com 
"Aixequem persianes", de Mataró. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E09a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar mesures per millorar els nivells d'ocupació. 

 
Acció vinculada: 

Crear una borsa de treball anticipada, basada en la col·laboració del teixit social, empresarial i 
educatiu, per tal d'anticipar-se a la demanda. 

 
Descripció de les actuacions: 

Existència d' una bossa de treball pròpia a l'Ajuntament. 
S'ha iniciat un estudi per sumar-les amb altres bosses de treball ja existents a la ciutat. 
Accions vinculades; E09a i E50 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E09b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar mesures per millorar els nivells d'ocupació. 

 
Acció vinculada: 

Aplicar mesures immediates i prioritàries de polítiques actives d’ocupació que permetin l’accés al 
mercat laboral. 

 
Descripció de les actuacions: 

Increment dels plans d'ocupació municipals, com a mecanisme directe de creació d'ocupació. 
160 plans d'ocupació amb un pressupost superior a 1.000.000€ 
 

 
Indicadors: 

160 plans d'ocupació exercici 2020 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 1.000.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E10a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Promoció per millorar els nivells de contractació de persones de col·lectius vulnerables. 

 
Acció vinculada: 

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. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els diferents programes de formació, capacitació i inserció sociolaboral, treballen amb l'objectiu 
de l'accés al mercat laboral dels diferents col·lectius vulnerables. 
Aplicant la perspectiva de gènere, es disposa d'un programa específic (Inserdona) d'inserció 
laboral per a dones de més de 45 anys. 
Accions vinculades E10a, E10c, E14, E15 i S34 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E10b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Promoció per millorar els nivells de contractació de persones de col·lectius vulnerables. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar la contractació reservada: afavorir la integració sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats d'accés al mercat laboral tenint en compte criteris socials, ètics i ambientals. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha creat un grup de treball per aprofundir en la contractació de base social del nostre 
Ajuntament. Explorar com podem millorar en les clàusules socials de la contractació d'una forma 
operativa i eficaç en les diferents contractes de la ciutat. 
Entre les mesures principals es buscaran mecanismes per evitar el dumping social (rebaixa a 
costa de les condicions laborals de les treballadores) en les empreses licitadores;  la 
contractació de personal no temporal, parats de llarga durada, joves i dones. 
Acció vinculades: E10b,  E39 i E40 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E10c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Promoció per millorar els nivells de contractació de persones de col·lectius vulnerables. 

 
Acció vinculada: 

Promoure la inserció laboral de les dones, amb especial atenció a la conciliació familiar i les més 
grans de 45 anys. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els diferents programes de formació, capacitació i inserció sociolaboral, treballen amb l'objectiu 
de l'accés al mercat laboral dels diferents col·lectius vulnerables. 
Aplicant la perspectiva de gènere, es disposa d'un programa específic (Inserdona) d'inserció 
laboral per a dones de més de 45 anys. 
Accions vinculades E10a, E10c, E14, E15 i S34 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E11a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure l’ocupació de qualitat.  
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Fomentar la millora dels processos de promoció de l'ocupació de qualitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els diferents programes de formació, capacitació i inserció sociolaboral, treballen amb l'objectiu 
de l'accés al mercat laboral. L'orientació alhora de crear ocupació es focalitza en els 3 sectors 
estratègics de la ciutat: Sanitari, Hosteleria i Industrial. 
  
Accions vinculades E11a i E11b 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E11b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure l’ocupació de qualitat.  
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Promoure noves activitats econòmiques generadores d’ocupació estable i de qualitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els diferents programes de formació, capacitació i inserció sociolaboral, treballen amb l'objectiu 
de l'accés al mercat laboral. L'orientació alhora de crear ocupació es focalitza en els 3 sectors 
estratègics de la ciutat: Sanitari, Hosteleria i Industrial. 
  
Accions vinculades E11a i E11b 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E12 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar eines per identificar  les necessitats laborals. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Fer servir les eines i plataformes que permeten la identificació de les necessitats, perspectives 
laborals i perfils de les persones en situació d’atur de la ciutat, especialment dels col·lectius més 
vulnerables, per tal de poder dissenyar els programes i accions de formació i d’inserció laboral 
més adients. 

 
Descripció de les actuacions: 

Incorporació d'un nou responsable tècnic de l'Observatori Socioeconòmic des del novembre de 
2020, per tal de produir dades de qualitat de manera continuada i longitudinal que permetin 
conèixer el sector econòmic, productiu i laboral de L'Hospitalet. 
Accions vinculades: E12 i E43. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 

37



 
 Codi mesura: E13 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar el teletreball i la conciliació. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Promoure l’impuls d’estratègies que permetin una millora de l’organització del treball presencial i 
del teletreball en consonància amb noves necessitats com la prevenció de riscos, la conciliació 
i/o la mobilitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Mesures de digitalització i línia de subvenció "Recolzament al comerç ,empreses i autònoms de 
la ciutat per fer front a les repercussions i noves necessitats 
originades per la COVID-19 "(Subvencions per foment ocupació. despesa covid19 i digitalització, 
amb un import de 300.000€).  S'ha editat una càpsula de coneixement amb criteris i 
assessorament sobre com combinar treball presencial i/o virtual segons necessitats.   
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació / AMB 

 
 Pressupost total de l’acció: 300.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E14 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar l’ocupació amb perspectiva de gènere. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Impulsar programes integrals d’inserció laboral amb perspectiva de gènere. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els diferents programes de formació, capacitació i inserció sociolaboral, treballen amb l'objectiu 
de l'accés al mercat laboral dels diferents col·lectius vulnerables. 
Aplicant la perspectiva de gènere, es disposa d'un programa específic (Inserdona) d'inserció 
laboral per a dones de més de 45 anys. 
Accions vinculades E10a, E10c, E14, E15 i S34 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E15 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Potenciar la reinserció laboral per a col·lectius vulnerables. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Potenciar els programes d’inserció laboral i de la millora de l'ocupabilitat, especialment els 
destinats a la població amb índexs més elevats de vulnerabilitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els diferents programes de formació, capacitació i inserció sociolaboral, treballen amb l'objectiu 
de l'accés al mercat laboral dels diferents col·lectius vulnerables. 
Aplicant la perspectiva de gènere, es disposa d'un programa específic (Inserdona) d'inserció 
laboral per a dones de més de 45 anys. 
Accions vinculades E10a, E10c, E14, E15 i S34 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E16 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Adaptar prioritats i polítiques públiques. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Adaptar les prioritats i les polítiques públiques a la nova realitat del mercat de treball. 

 
Descripció de les actuacions: 

Les Polítiques Públiques en l'àmbit del desenvolupament econòmic i de l'ocupació de la ciutat 
s'orienten segons els perfils amb més dificultats d'inserció sociolaboral i segons els sectors 
estratègics d'ocupació de la ciutat: Sanitari, Hosteleria i Industrial.  
Accions vinculades E16 i E45 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E17 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar programes adaptats a les noves realitats. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Impulsar i enfortir programes adaptats a la nova realitat i amb un major grau de personalització, 
d’acord amb el decret 48/2020, de 24 de març. 

 
Descripció de les actuacions: 

Decret 49/2020 de 24 de març, de desplegament de la llei 13/2015 de 9 de juliol d'ordenació del 
sistema d'Ocupació i del SOC en l'àmbit de la concertació territorial. 
En estudi. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E18a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la formació en tecnologies de la comunicació. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Crear un pla de capacitació en l'ús de les tecnologies de la comunicació (TIC). 

 
Descripció de les actuacions: 

S'està definint un conveni amb GSMA que tindrà diferents eixos de treball, i un dels principals és 
eliminar les barreres d'accés a les TIC. En fase de definició. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: E18b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la formació en tecnologies de la comunicació. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Potenciar formacions i assessoraments en línia. 

 
Descripció de les actuacions: 

Arran la pandèmia que es porten a terme assessoraments en línia així com diverses formacions.   
Accions vinculades: E18b i E20 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E19 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar l’orientació i la qualificació professional. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Afavorir la millora de l’orientació i la qualificació professional de la població treballadora de la 
ciutat i en especial la d’aquells col·lectius en situació d’atur amb més dificultats d’inserció laboral 
i les persones amb situació d’atur sobrevingut per la crisi de la Covid-19, afavorint la seva 
incorporació a l’ocupació. 

 
Descripció de les actuacions: 

Les polítiques en l'àmbit de la promoció de l'ocupació pivoten sobre la formació 
(assessoraments i cursos de capacitació), l'acompanyament i la intermediació amb els sectors 
productius, especialment aquells estratègics de la ciutat (Salut, Hosteleria i Indústria).  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E20 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Crear nous programes formatius i d'orientació en línia. 
Pacte per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Adaptar programes formatius i d’orientació per poder desenvolupar-los en línia. 

 
Descripció de les actuacions: 

Arran la pandèmia que es porten a terme assessoraments en línia així com diverses formacions.   
Accions vinculades: E18b i E20 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E21 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Crear un pla formatiu de cuidadors de gent gran dins el marc d'iniciatives de projectes laborals, 
impulsant llocs de feina amb bones condicions laborals regulades. 

 
Acció vinculada: 

Crear un pla formatiu de cuidadors a la gent gran dins el marc d'iniciatives de projectes laborals, 
impulsant llocs de feina amb bones condicions laborals regulades. 

 
Descripció de les actuacions: 

En el Marc del Pacte Local per l'Ocupació es volen implementar una sèrie de accions 
formatives, d'orientació i inserció laboral de persones en risc d'exclusió i treballadores amb baixa 
qualificació, o que es dediquen a l'àmbit de les cures però que no tenen la qualificació adequada 
per al sector sociosanitari o  de la cura de persones  
   
Accions vinculades: E21 i E22a 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: El pressupost global destinat a les mesures recollides en el marc del 

Pacte Local per l'Ocupació ascendeix a 1.000.000€ 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E22a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Millorar l’orientació laboral i revisar  i adequar l’oferta formativa per a joves. 

 
Acció vinculada: 

Crear un recurs municipal que potenciï, coordini i gestioni a escala local les tasques i accions 
que cal desenvolupar en relació amb la formació professional. I en aquest marc, crear un recurs 
estable d'informadors i orientadors professionals per unificar protocols i criteris d'orientació. 
(Acords 118, 119 i 120 del Pacte local per l‘educació a L'Hospitalet) 

 
Descripció de les actuacions: 

Les 3 àrees implicades són: Joventut, Educació i Promoció Econòmica.  
S'ha iniciat la xarxa d'orientadors i orientadores de la ciutat. La primera trobada va ser el 4 de 
febrer i van participar 60 persones.  
Accions vinculades: E21 i E22a 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E22b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Millorar l’orientació laboral i revisar  i adequar l’oferta formativa per a joves. 

 
Acció vinculada: 

Ampliar l'oferta de formació professional en els camps estratègics de la ciutat: salut, hostaleria, 
atenció a les persones i indústries culturals i creatives (ICC). Impulsar els centres integrals d’FP: 
reglada, ocupacional i contínua. Programes de formació inicial, tallers escola, etc. (Acords 113 i 
114 del Pacte local per l‘educació de L'Hospitalet) 

 
Descripció de les actuacions: 

Hi hagut varies trobades de la comissió transversal amb la Generalitat. 
Hem encarregat diferents estudis de viabilitat i s'han presentat a la Coordinadora d'FP del 
territori que depèn del DEGC. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E22c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Formació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Millorar l’orientació laboral i revisar  i adequar l’oferta formativa per a joves. 

 
Acció vinculada: 

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

 
Descripció de les actuacions: 

S'estan realitzant les activitats emmarcades en el projecte Entrejoves. 
Transició cap al món laboral. 
Treball conjunt amb el CEMFO a través del programa EXIT, iniciat al novembre de 2020. 
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/1780299_1.aspx?id=1 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E23 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Consolidar el sector de la salut mitjançant ajuts a empreses dedicades el sector sanitari. 

 
Acció vinculada: 

Establir models de col·laboració amb el sector privat i associacions per consolidar el clúster 
biomèdic i de la salut de L'Hospitalet, com un espai preferent d'innovació i competitivitat de les 
empreses, enfortint el teixit productiu local, la recerca i el desenvolupament en l'àmbit de la 
salut. Definir l'estratègia de localització d'empreses del sector biomèdic. 

 
Descripció de les actuacions: 

Projecte dissenyat i que es presentarà a la convocatòria de Next Generation, amb una inversió 
prevista superior als 30 milions d'euros. El projecte preveu la infraestructura i les condicions 
necessàries per consolidar el clúster biosanitari a l'entorn la Granvia/Bellvitge.  
Accions vinculades: E23 i E25d 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Consell Europeu (Next Generation) 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: E24 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Crear el Centre de Formació d’Energies i Instal·lacions (Cefei). 

 
Acció vinculada: 

Impulsar la constitució del Centre de Formació d’Energies i Instal·lacions (Cefei). 

 
Descripció de les actuacions: 

Pendent de definir. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E25a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Definir i implantar un pla de reindustrialització de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar els mecanismes de prospecció empresarial a la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha procedimentat el procés de prospecció empresarial de l'Àrea.  S'ha ajustat a normativa ISO. 
S'ha creat un pool de coordinació de prospectors per alinear tots els serveis oferts des de l'Àrea. 
Es dissenyaran materials de presentació per a les visites a empreses. 
Accions vinculades E25a, S33 i S35. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E25b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Definir i implantar un pla de reindustrialització de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Desenvolupar el pla d'atracció d‘inversions i d’impuls del teixit industrial (digitalització, 
màrqueting digital, eficiència energètica…). 

 
Descripció de les actuacions: 

Pendent de definir. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E25c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Definir i implantar un pla de reindustrialització de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Crear un mapa productiu de la ciutat amb la finalitat de definir zones específiques del teixit 
productiu de la ciutat per a facilitar accessos als treballadors i optimitzar la localització de les 
empreses. 

 
Descripció de les actuacions: 

El mapa productiu de la ciutat, així com l'anàlisi i estudi d'oportunitats ja està desenvolupat.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E25d 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Definir i implantar un pla de reindustrialització de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar la inversió en infraestructures per millorar la mobilitat sostenible, l'economia circular, 
la gestió dels residus i les condicions de vida de la població. 

 
Descripció de les actuacions: 

"Projecte dissenyat i que es presentarà a la convocatòria de Next Generation, amb una inversió 
prevista superior als 30 milions d'euros. El projecte preveu la infraestructura i les condicions 
necessàries per consolidar el clúster biosanitari a l'entorn la Granvia/Bellvitge.  
Accions vinculades: E23 i E25d 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Consell Europeu (Next Generation) 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: E26 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Millorar els polígons industrials de la ciutat.  
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Promoure la millora dels polígons industrials, definir nous instruments urbanístics i impulsar 
aspectes de sostenibilitat ambiental 

 
Descripció de les actuacions: 

Projecte per a  impulsar a l'entorn dels polígons industrials de la ciutat espais  de Coworking 
Industrial, al que es puguin establir persones joves, o en situació d’atur, i també persones 
emprenedores, que puguin disposar a l’espai d’equipaments i maquinària indústria 4.0 
(impressió 3D, simulació, prototipatge, etc.). per tal de dinamitzar aquests entorns. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E27 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Fomentar la inversió pública. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Fomentar la inversió pública com a instrument de creació de riquesa i d’ocupació, desplegant 
mesures de liquidat empresarial, d’acompanyament i de suport a l’estabilitat econòmica. 

 
Descripció de les actuacions: 

El Pla d'Inversió Municipals és l'instrument de planificació de la inversió pública local i 
concretarà, amb la seva aprovació, la inversió prevista a nivell municipal pels propers anys.  
D'altra banda, el Pla Estratègic de Subvencions preveu un import agregat de 4.390.000,00€ per 
a la línia de subvenció "Recolzament al comerç, autònoms i empreses  de la ciutat  per fer front 
a les  repercussions i noves necessitats originades per la COVID-19" (plana 57 del Pla 
Estratègic de Subvencions). 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E28 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Indústria 

 ODS: Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Crear una taula de política industrial. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Crear una taula de política industrial que, entre d’altres objectius, tingui com a prioritari la 
implementació d’actuacions pel suport a la indústria ja existent i a la captació de nova indústria. 

 
Descripció de les actuacions: 

En el marc del Pacte Industrial per Catalunya, s'ha d'estudiar com s'integra en el territori aquest 
espai d'interlocució. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació / GENCAT 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E29 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Innovació 

 ODS: Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la transformació digital del teixit productiu. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Acompanyar el teixit productiu cap a una transformació digital que permeti redefinir models de 
negoci i els models de producció, i dissenyar-los d’acord amb nous paradigmes cap a la nova 
realitat i les noves necessitats i oportunitats. 

 
Descripció de les actuacions: 

Creació d'una línia de treball per a la venda online del comerç. S'ha habilitat una línia de 
subvenció (Subvencions per foment ocupació. despesa covid-19 i digitalització) per valor de 
300.000€, amb el suport de la AMB.  
D'altres projectes de futur en aquesta línia són el Projecte TTP (Tecnologia, Treball i 
Talent),amb el suport de  la DIBA, destinat al sector industrial i el projecte APOPAMB, orientat a 
la digitalització de les PIMES. 
  
Accions vinculades: E29, E31b, E31c. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació / DIBA / AMB 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
60



 
 Codi mesura: E30 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Innovació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Connectivitat digital. 

 
Acció vinculada: 

Implantar 5G a la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Converses iniciades amb operadors. A la ciutat comença haver-hi 5G a nivell macro  (un primer 
pas per a la implementació). Aquest primer nivell s'assolirà a finals del 2021. El segon nivell 
d'implementació (antenes repetidores de 5G) encara s'ha de concretar, ja que la inversió 
l'assumeixen les empreses de telecomunicacions. Es començarà el segon nivell en llocs 
estratègics com Districte Cultural, zona biosanitària de Bellvitge,  etc.. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Privada 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Iniciativa privada 
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 Codi mesura: E31a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Innovació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la digitalització i la transformació digital. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació d’un Marketplace de proximitat, amb una plataforma de pagaments i un 
disseny estandarditzat per ajudar en la transformació digital. 

 
Descripció de les actuacions: 

Està  previst un programa per a la creació de webs per a la venda virtual  per potenciar la cerca 
d'establiments i llurs productes (sense transacció econòmica per part de l'Ajuntament). 
  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En tramitació 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E31b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Innovació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la digitalització i la transformació digital. 

 
Acció vinculada: 

Crear un pla de digitalització i serveis proactius per a empreses i autònoms. 

 
Descripció de les actuacions: 

Creació d'una línia de treball per a la venda online del comerç. S'ha habilitat una línia de 
subvenció (Subvencions per foment ocupació. despesa covid-19 i digitalització) per valor de 
300.000€, amb el suport de la AMB.  
D'altres projectes de futur en aquesta línia són el Projecte TTP (Tecnologia, Treball i 
Talent),amb el suport de  la DIBA, destinat al sector industrial i el projecte APOPAMB, orientat a 
la digitalització de les PIMES. 
  
Accions vinculades: E29, E31b, E31c. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: E31c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Innovació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la digitalització i la transformació digital. 

 
Acció vinculada: 

Crear plans de suport a la transformació digital específic per a microempreses, persones 
autònomes i comerços, adaptats a les necessitats sectorials; i compartir informació sobre 
programes d'altres agents. 

 
Descripció de les actuacions: 

Creació d'una línia de treball per a la venda online del comerç. S'ha habilitat una línia de 
subvenció (Subvencions per foment ocupació. despesa covid-19 i digitalització) per valor de 
300.000€, amb el suport de la AMB.  
D'altres projectes de futur en aquesta línia són el Projecte TTP (Tecnologia, Treball i 
Talent),amb el suport de  la DIBA, destinat al sector industrial i el projecte APOPAMB, orientat a 
la digitalització de les PIMES. 
  
Accions vinculades: E29, E31b, E31c. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E31d 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Innovació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la digitalització i la transformació digital. 

 
Acció vinculada: 

Crear un pla de formació en un entorn digital, orientat a donar eines al sector de la restauració 
que s'adapti a la nova realitat post-Covid (adaptació dels establiments al take away, serveis a 
domicili...). 

 
Descripció de les actuacions: 

Accions dirigides acompanyar el teixit productiu cap a una transformació digital que permeti 
redefinir models de negoci i dissenyar-los d’acord amb nous paradigmes cap a la nova realitat, i 
les noves necessitats i oportunitats. El projecte suposa un oportunitat per aquelles empreses 
que no han pogut fins ara adaptar-se a les necessitats de la nova situació, ja sigui per falta de 
coneixements com per falta de recursos econòmics.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 190.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E32 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Innovació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Innovació productiva i local. 
Pacte per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Estimular les condicions locals per a la innovació productiva i social i la transferència de 
coneixement 

 
Descripció de les actuacions: 

Pendent de definir. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E33 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Innovació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la recerca i el desenvolupament de polítiques públiques d'innovació. 
Pacte per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Integrar la recerca i el desenvolupament en les polítiques públiques d’innovació per promocionar 
i accelerar l’ecosistema d’emprenedoria i start-up en un marc d’innovació oberta. 

 
Descripció de les actuacions: 

Projecte en estudi per tal de promoure la emprenedoria per impulsar professionals dels data, 
especialment en l'àmbit de la salut (Data Health) 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: E34 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Flexibilitzar els terminis de pagament. 

 
Acció vinculada: 

Ampliar els terminis i el fraccionament de taxes i impostos per facilitar-ne el pagament, i reobrir 
el termini per sol·licitar bonificacions. 

 
Descripció de les actuacions: 

Per tal d'alleugerir la càrrega fiscal dels ciutadans i empreses de l'Hospitalet, s'ha ampliat el 
termini de tots els impostos locals (IBI, IAE, ICIO, plusvàlues, entre altres), taxes i preus públics. 
Així en el 2022 tots els impostos i taxes podran pagar-se al segon semestre de l'any. Al febrer 
de 2021 es va publicar una modificació del calendari del contribuent amb la flexibilització del 
calendari que així ho permet. Aquesta mesura pot ampliar-se a l'exercici 2022 si la situació ho 
requereix. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E35a 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Bonificacions de taxes. 

 
Acció vinculada: 

Bonificar les taxes d'ocupació de la via pública als establiments que hagin vist els seus 
ingressos afectats per la situació actual de la Covid-19 per a l'exercici 2020, així com el 
compromís de la bonificar 50 % en l'exercici 2021. 

 
Descripció de les actuacions: 

Després d'estudiar la manera jurídica com es podia articular, s'ha portat a terme una bonificació 
de les taxes de vetlladors (Terrasses) fins el juny de 2021.  
Si les circumstàncies ho requereixen, a partir del 30 de maig es veurà la pertinença d` allargar  
la mesura en funció de l'activitat econòmica. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E35b 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Bonificacions de taxes. 

 
Acció vinculada: 

Bonificar i/o rebaixar les taxes de residus comercials. 

 
Descripció de les actuacions: 

Un percentatge molt alt dels comerços de la ciutat són de facto autònoms. Per tant podràn 
beneficiar-se de manera directa d'un ajut a autònoms de 1.000€ que no una bonificació indirecte 
de la taxa de 300€.  
Accions vinculades E35b i E35c 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E35c 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Bonificacions de taxes. 

 
Acció vinculada: 

Bonificar la taxa als comerciants de mercats ambulants. 

 
Descripció de les actuacions: 

Un percentatge molt alt dels comerços de la ciutat són de facto autònoms. Per tant podràn 
beneficiar-se de manera directa d'un ajut a autònoms de 1.000€ que no una bonificació indirecte 
de la taxa de 300€.  
Accions vinculades E35b i E35c 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E36 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Bonificacions de l’IBI. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar les bonificacions de l'IBI a les persones amb situació de vulnerabilitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Es portarà a terme un estudi en profunditat de la fiscalitat a L'Hospitalet (taxes i impostos). 
Voluntat de tenir cap a  un model de tarificació social des del principi bàsic de sostenibilitat 
financera de no renunciar als ingressos que impossibilitin un correcte desenvolupament en la 
prestació de serveis al ciutadà. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E37 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Crear ajudes per a autònoms. 

 
Acció vinculada: 

Implementar ajudes i bonificacions en taxes i impostos per a autònoms/es i pimes. 

 
Descripció de les actuacions: 

Per aquest 2021 s'ha impulsat una línia de subvenció destinada a donar suport a autònoms amb 
un import previst de 4.000.000€. D'altra banda, s'ha portat a terme una bonificació de taxes 
retardant el calendari de pagament de diverses taxes fins al segon semestre del 2021.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 4.000.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E38 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Incentivar la liquiditat de petites i mitjanes empreses. 

 
Acció vinculada: 

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. 

 
Descripció de les actuacions: 

La normativa  marca 60 dies des de l'entrada en circuït de la factura. Mitjana de pagament és de 
13,82 dies. Voluntat d'escurçar  més el període de pagaments a proveïdors que són persones 
físiques (autònoms), que està en un promig de 17,36 dies.  En línia de millora continua. 

 
Indicadors: 

Període mig de pagaments a proveïdors de factures: 13,82 dies 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E39 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Contractació pública socialment responsable. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Afavorir, dins del marc normatiu vigent, la contractació pública socialment responsable en l’àmbit 
local, amb la inclusió de clàusules i criteris socials i ambientals. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha creat un grup de treball per explorar de quina manera es poden articular clàusules socials 
en la contractació de l'Ajuntament d'una manera operativa i eficaç en les diferents contractes de 
la ciutat.  
Entre les mesures principals es buscaran mecanismes per evitar el dumping social (rebaixa a 
costa de les condicions laborals de les treballadores) en les empreses licitadores. 
Acció vinculades: E10b,  E39 i E40 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E40 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Contractació pública socialment responsable. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

L’Ajuntament de L’Hospitalet fomentarà la qualitat de l’ocupació de responsabilitat pública tot 
garantint que les empreses que accedeixen a les contractacions públiques compleixen amb les 
obligacions socials derivades de la normativa vigent. D’altra banda, contribuirà, en el marc de les 
seves possibilitats, a una millora de l’estabilitat i la qualitat en l’ocupació. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha creat un grup de treball per explorar de quina manera es poden articular clàusules socials 
en la contractació de l'Ajuntament d'una manera operativa i eficaç en les diferents contractes de 
la ciutat.  
Entre les mesures principals es buscaran mecanismes per evitar el dumping social (rebaixa a 
costa de les condicions laborals de les treballadores) en les empreses licitadores. 
Acció vinculades: E10b,  E39 i E40 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E41 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar programes de suport a emprenedors i emprenedores. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Donar suport als emprenedors i a les emprenedores per tal de promoure la creació d’ocupació 
de qualitat i l’enfortiment del teixit empresarial de L’Hospitalet. 

 
Descripció de les actuacions: 

Objectius que es deriven dels serveis, programes i projectes ordinaris de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E42 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Dinamitzar del teixit empresarial. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Fomentar la dinamització del teixit empresarial format per les micro, les petites i les mitjanes 
empreses. 

 
Descripció de les actuacions: 

Objectius que es deriven dels serveis, programes i projectes ordinaris de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E43 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar l'Observatori Socioeconòmic de L'Hospitalet. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Adaptar l’Observatori Socioeconòmic de L’Hospitalet a les conseqüències produïdes per la 
Covid per determinar l’impacte que està ocasionant a l’economia local de la ciutat, fent una 
diagnosi contínua. 

 
Descripció de les actuacions: 

Incorporació d'un nou responsable tècnic de l'Observatori Socioeconòmic des del novembre de 
2020, per tal de produir dades de qualitat de manera continuada i longitudinal que permetin 
conèixer el sector econòmic, productiu i laboral de L'Hospitalet. 
Accions vinculades: E12 i E43. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E44 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar l’adaptació  de les empreses a la nova normativa. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Facilitar a empreses, negocis i autònoms l’adaptació als nous canvis requerits per la nova 
normativa vigent per poder obrir després del període de l’estat d’alarma, reforçant les mesures 
preventives i establint protocols de seguretat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Al 2020 es varen articular 6 subvencions en règim de nominatives a associacions de 
comerciants de la ciutat per valor de 36.000€ per facilitar l'adaptació dels comerços a les 
restriccions i normativa vigent.  A banda d'aquests ajuts directes, s'han articulat diverses 
sessions de formació i sensibilització (cartelleria, xarxes, etc..) per informar de les noves 
restriccions. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: 36.000 € 

 Situació pressupost: Previst 

80



 
 Codi mesura: E45 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Detectar les necessitats del teixit empresarial i impulsar programes de suport.  
Pacte local per L'Ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Detectar les necessitats del teixit empresarial quant a competències que s'hauran de contemplar 
per tal de formar les persones treballadores. 

 
Descripció de les actuacions: 

Les Polítiques Públiques en l'àmbit del desenvolupament econòmic i de l'ocupació de la ciutat 
s'orienten segons els perfils amb més dificultats d'inserció sociolaboral i segons els sectors 
estratègics d'ocupació de la ciutat: Sanitari, Hosteleria i Industrial.  
Accions vinculades E16 i E45 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E46 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Donar suport a les formes econòmiques d’alt retorn social, com l’economia social i cooperativa, 
com a referent de resiliència davant crisis sistemàtiques. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Donar suport a les formes econòmiques d’alt retorn social, com ara l’economia social i 
cooperativa, en tant que referent de resiliència davant crisis sistemàtiques. 

 
Descripció de les actuacions: 

Converses iniciades amb l'Ateneu Cooperatiu de L'Hospitalet La Col·lectiva, per tal de concretar 
projectes específics de col·laboració.  
Accions vinculades: E02 i E46 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació / Ateneu cooperatiu 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E47 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Creixement econòmic inclusiu i socialment responsable. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Impulsar un creixement econòmic inclusiu i socialment responsable, en consonància amb els 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 

 
Descripció de les actuacions: 

Objectius que es deriven dels serveis, programes i projectes ordinaris de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic.  
Tanmateix, l'estratègia de l'Ajuntament i la del Pacte de Ciutat, s'articula i alineen amb els 
objectius de desenvolupament sostenible i l’objectiu de 
ciutat “Barreres 0 al 2030”. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E48 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la responsabilitat social corporativa. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Promoure accions perquè mes empreses i organitzacions de la ciutat incorporin la 
responsabilitat social en les seves estratègies i incloguin bones pràctiques en els diferents 
àmbits, especialment com a mecanisme per potenciar unes relacions laborals de més qualitat. 
Fomentar la difusió de bones pràctiques i la inclusió de clàusules socialment responsables a la 
contractació pública. 

 
Descripció de les actuacions: 

Es participa en un programa per tal d'impulsar el talent femení amb l'objectiu de l'apoderament 
de les dones i que ocupin càrrecs directius.  
- Taula circular de la RSC (amb Ajuntament, Agents Socials i Empresarials, entitats socials) 
- Certamen BBPP  tant en la RS de les AAPP como en la contractació pública. 
- Formació i incentius de la RSC 
- Team Building Social 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
84



 
 Codi mesura: E49 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Reactivació 

 ODS: 7. Energia neta i assequible 
 

Descripció de la mesura: 

Potenciar  l'economia verda, l’estalvi energètic i els recursos. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Potenciar l’economia verda i circular amb l’objectiu de promoure l’estalvi energètic i de recursos i 
d’anar transformant L’Hospitalet en una ciutat més sostenible per a la ciutadania. 

 
Descripció de les actuacions: 

Sol·licitud de dos projectes a la Diputació de Barcelona del seu catàleg de serveis per tal 
d'impulsar l'economia circular, per una banda, i per una altra, la transició energètica. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació / DIBA 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: E50 

 Entorn: Econòmic 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Ocupació 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Coordinar serveis d'intermediació del Pacte per l‘ocupació. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Fomentar la coordinació dels serveis d’intermediació laboral de les diferents organitzacions del 
Pacte local per l’ocupació . 

 
Descripció de les actuacions: 

Existència d' una bossa de treball pròpia a l'Ajuntament. 
S'ha iniciat un estudi per sumar-les amb altres bosses de treball ja existents a la ciutat. 
Accions vinculades: E09a i E50 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 

86



 
 Codi mesura: I01a 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Comunicació 

 ODS: 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un Pla de comunicació del Pacte de ciutat i de les mesures desenvolupades per 
l'Ajuntament de L'Hospitalet contra la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Informar i difondre de forma periòdica a tots els mitjans de comunicació de la ciutat i a través de 
la televisió i la premsa local sobre les mesures que s'acordin al Pacte de ciutat per a la 
reactivació socioeconòmica de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els mitjans de comunicació locals de la ciutat són independents, i el criteri del què és noticiable 
respon a criteris periodístics. Des de premsa es redacten notes de premsa explicant l'evolució i 
l'assoliment d'objectius amb relació al Pacte de Ciutat.  Es preveu una possible estratègia per 
identificar visualment millor les notícies vinculades a accions en el Diari de L'Hospitalet. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I01b 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Comunicació 

 ODS: 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un Pla de comunicació del Pacte de ciutat i de les mesures desenvolupades per 
l'Ajuntament de L'Hospitalet contra la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Dissenyar i produir “píndoles” audiovisuals divulgatives explicant com accedir a les ajudes i 
altres tràmits relacionats amb les mesures que integren el Pacte de ciutat per a la reactivació 
socioeconòmica de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Les píndoles s'aniran realitzant a mesura que els ajuts i les polítiques de suport es vagin 
aprovant. Els ajuts seran telemàtics i es farà una campanya divulgativa i de difusió. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: I01c 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Comunicació 

 ODS: 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un Pla de comunicació del Pacte de ciutat i de les mesures desenvolupades per 
l'Ajuntament de L'Hospitalet contra la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Accessibilitat divulgativa: integrar l'accessibilitat cognitiva en diferents graus de comunicació 
institucional. 

 
Descripció de les actuacions: 

Des del Servei d'informàtica s'està treballant per fer més accessible el web. Voluntat d'incorporar 
llenguatge de signes en actes rellevants de la ciutat. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I01d 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Comunicació 

 ODS: 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un Pla de comunicació del Pacte de ciutat i de les mesures desenvolupades per 
l'Ajuntament de L'Hospitalet contra la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Crear nous canals de comunicació i atenció a la ciutadania de la Guàrdia Urbana a través de 
xarxes socials i aplicacions com WhatsApp i Telegram. 

 
Descripció de les actuacions: 

En funcionament l'APP de Seguretat Ciutadana. L'aplicació es renova per adequar-la a les 
noves necessitats. 
En estudi la posada en marxa de xarxes socials pròpies. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I01e 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Comunicació 

 ODS: 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un Pla de comunicació del Pacte de ciutat i de les mesures desenvolupades per 
l'Ajuntament de L'Hospitalet contra la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar la informació i actualització d'avisos de seguretat, informació i sanitaris per part de 
l'Ajuntament i els seus canals de comunicació institucional. 

 
Descripció de les actuacions: 

El perfil de Salut de twitter de l'Ajuntament està actualment amb més de 1.000 seguidors. És un 
mitja de comunicació eficaç respecte les restriccions i notícies que fan arribar des de les 
autoritats. A aquest perfil cal sumar els diferents perfils i xarxes vinculats a l'Ajuntament 
(Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I02a 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Comunicació 

 ODS: 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 

Descripció de la mesura: 

Assegurar la transparència en totes les comunicacions institucionals. 

 
Acció vinculada: 

Establir nous mecanismes per retre comptes i d'integritat institucional per reforçar la confiança 
de la ciutadania en el context de crisi. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'Ajuntament disposa d'un Portal de transparència: https://www.seu-
e.cat/ca/web/hospitaletdellobregat/govern-obert-i-transparencia  , que forma part del projecte de 
Transparència de l'Administració Oberta de Catalunya.  
Informació sobre la COVID19: https://www.seu-e.cat/ca/web/hospitaletdellobregat/govern-obert-
i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/informacio-sobre-
la-covid-19-184. Informació de la contractació d'urgència. 
D'altra banda, l'Ajuntament de L'H gaudeix del segell Infoparticipa  edició 2019 amb un índex de 
transparència d'un 96,15%. El segell Infoparticipa és un segell de qualitat independent que 
realitza la Facultat de Comunicació de la UAB. 

 
Indicadors: 

Índex de transparència d'un 96,15%.  
Segell Infoparticipa. Més informació a:  
 http://www.infoparticipa.com/index/mapa/ 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció:  

En 2 contractes menors:  
29.422€ 

 Situació pressupost: Previst 

 
 Codi mesura: I02a 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Comunicació 

 ODS: 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 

Descripció de la mesura: 

Assegurar la transparència en totes les comunicacions institucionals. 

 
Acció vinculada: 

Establir nous mecanismes per retre comptes i d'integritat institucional per reforçar la confiança 
de la ciutadania en el context de crisi. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'Ajuntament disposa d'un Portal de transparència: https://www.seu-
e.cat/ca/web/hospitaletdellobregat/govern-obert-i-transparencia  , que forma part del projecte de 
Transparència de l'Administració Oberta de Catalunya.  
Informació sobre la COVID19: https://www.seu-e.cat/ca/web/hospitaletdellobregat/govern-obert-
i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/informacio-sobre-
la-covid-19-184. Informació de la contractació d'urgència. 
D'altra banda, l'Ajuntament de L'H gaudeix del segell Infoparticipa  edició 2019 amb un índex de 
transparència d'un 96,15%. El segell Infoparticipa és un segell de qualitat independent que 
realitza la Facultat de Comunicació de la UAB. 

 
Indicadors: 

Índex de transparència d'un 96,15%.  
Segell Infoparticipa. Més informació a:  
 http://www.infoparticipa.com/index/mapa/ 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció:  

En 2 contractes menors:  
29.422€ 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I02b 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Comunicació 

 ODS: 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 

Descripció de la mesura: 

Assegurar la transparència en totes les comunicacions institucionals. 

 
Acció vinculada: 

Mantenir en tot moment una actitud transparent en tots els mitjans informatius digitals de 
l’Ajuntament. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els mitjans de comunicació i els criteris d'organització es basen en criteris objectius de 
transparència i rigor, tot definit en un Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament dels 
Serveis de Comunicació Municipals de L’Hospitalet i també existeix un Consell Consultiu i 
Assessor de Mitjans de Comunicació que vetlla per la transparència i correcte funcionament dels 
mitjans de comunicació local, amb sessions i actes de lliure accés al www.lhon-participa.cat .  
D'altra banda, amb relació a transparència cal fer al segell Infoparticipa 2019, en el qual 
l'Ajuntament de L'Hospitalet assoleix una puntuació de 96,15% 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I03 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Simplificació administrativa 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar els tràmits en línia. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar la tramitació i la prestació de serveis en línia, impulsant un assistent virtual i garantint 
serveis proactius per als ciutadans. 

 
Descripció de les actuacions: 

En fase d'estudi i pendent per realitzar una prova pilot amb el futur web de l'Oficina d'Atenció a 
Entitats en format virtual. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: I04 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Simplificació administrativa 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar serveis per videoplataformes. 

 
Acció vinculada: 

Avançar en la implementació de l'administració electrònica per a tots els tràmits, gestions i 
consultes amb l'Ajuntament, oferint a la ciutadania trucades de vídeo per evitar aglomeracions a 
les dependències municipals. 

 
Descripció de les actuacions: 

Redefinició del servei d'atenció telefònica del 010. Transformació d'un model d'informació dels 
tràmits a un model de facilitació de la realització del tràmit.  
Previsió d'incorporar la cita prèvia i la vídeo trucada en diversos serveis mpals (Oficina d'Atenció 
a Entitats, Dubtes sobre procediment de subvencions). 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I05 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Simplificació administrativa 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Elaborar un programa de reducció de la burocràcia. 

 
Acció vinculada: 

Elaborar i posar en marxa un programa de reducció de la burocràcia i simplificació de tràmits, 
així com del temps de resposta de l'Administració a les qüestions plantejades per la ciutadania, 
especialment per a ajuts socials i econòmics per poder fer front a la crisi. 

 
Descripció de les actuacions: 

Programa de reducció de burocràcia i simplificació de tràmits: acció de continuïtat consistent en 
la progressiva digitalització dels tràmits electrònics millorant la resposta a la ciutadania en 
termes de temps i costos. Procediments/Tràmits on s'ha treballat la simplificació i la digitalització 
significatius en relació a ajuts socials i econòmics per poder fer front a la crisi: 
- Procediment de concessió de subvencions "LH Reactiva autònoms" a favor de persones 
treballadores autònomes, per tal de mitigar l'impacte econòmic provocat per les mesures de 
contenció de la propagació de la COVID19 
- Cita prèvia per tramitar a l’Ajuntament informes relacionats amb l’arrelament social o amb el 
reagrupament familiar. 
- Informe municipal d’arrelament social (per a residència temporal)  
- Informe municipal d’integració social (per a la renovació de residència temporal) 
- Informes municipals d’arrelament i d’integració social 
Informe municipal d’adequació de l’habitatge (reagrupament familiar) 
- Informe municipal d’adequació de l’habitatge (per renovació de residència en virtut de 
reagrupament familiar).  
- Informes municipals d’estrangeria d’adequació de l’habitatge per sol·licitar o renovar el 
reagrupament familiar.  
- Sol·licitud de subvenció Pla Suport AMB per Contracta L’H 2000. 
- Sol·licitud de subvenció Pla Suport AMB per despeses Covid i digitalització.  
- Ajut del Consorci Metropolità de l’Habitatge per a la rehabilitació d’habitatges (Convocatòria 
2021) 
- Baixa en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial.  
- Inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial 
Modificació de les dades del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial 

 
Indicadors: 

Número de tràmits electrònics:  254  (catàleg de tràmits: https://seuelectronica.l-
h.cat/171065_1.aspx) 
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 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció:  

En 2 contractes menors:  
29.422€ 

 Situació pressupost: Previst 

 
 Codi mesura: I05 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Simplificació administrativa 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Elaborar un programa de reducció de la burocràcia. 

 
Acció vinculada: 

Elaborar i posar en marxa un programa de reducció de la burocràcia i simplificació de tràmits, 
així com del temps de resposta de l'Administració a les qüestions plantejades per la ciutadania, 
especialment per a ajuts socials i econòmics per poder fer front a la crisi. 

 
Descripció de les actuacions: 

Programa de reducció de burocràcia i simplificació de tràmits: acció de continuïtat consistent en 
la progressiva digitalització dels tràmits electrònics millorant la resposta a la ciutadania en 
termes de temps i costos. Procediments/Tràmits on s'ha treballat la simplificació i la digitalització 
significatius en relació a ajuts socials i econòmics per poder fer front a la crisi: 
- Procediment de concessió de subvencions "LH Reactiva autònoms" a favor de persones 
treballadores autònomes, per tal de mitigar l'impacte econòmic provocat per les mesures de 
contenció de la propagació de la COVID19 
- Cita prèvia per tramitar a l’Ajuntament informes relacionats amb l’arrelament social o amb el 
reagrupament familiar. 
- Informe municipal d’arrelament social (per a residència temporal)  
- Informe municipal d’integració social (per a la renovació de residència temporal) 
- Informes municipals d’arrelament i d’integració social 
Informe municipal d’adequació de l’habitatge (reagrupament familiar) 
- Informe municipal d’adequació de l’habitatge (per renovació de residència en virtut de 
reagrupament familiar).  
- Informes municipals d’estrangeria d’adequació de l’habitatge per sol·licitar o renovar el 
reagrupament familiar.  
- Sol·licitud de subvenció Pla Suport AMB per Contracta L’H 2000. 
- Sol·licitud de subvenció Pla Suport AMB per despeses Covid i digitalització.  
- Ajut del Consorci Metropolità de l’Habitatge per a la rehabilitació d’habitatges (Convocatòria 
2021) 
- Baixa en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial.  
- Inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial 
Modificació de les dades del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial 

 
Indicadors: 

Número de tràmits electrònics:  254  (catàleg de tràmits: https://seuelectronica.l-
h.cat/171065_1.aspx) 
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 Codi mesura: I06 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Simplificació administrativa 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar les reunions virtuals als òrgans de participació. 

 
Acció vinculada: 

Establir mitjans per facilitar que els òrgans consultius i participatius de la ciutat puguin fer 
reunions virtuals per tal que no quedi interromput el procés participatiu a la ciutat en qualsevol 
situació que es pugui donar. 

 
Descripció de les actuacions: 

Les Taules Sectorials han reprès la seva activitat normal i estan pendents de presentar llur Pla 
de Treball al plenari de Consell Sectorial. En el cas del Consell Educatiu de L'Hospitalet i en el 
cas del Consells de Districtes també han reprès les seves sessions  ordinàries de manera 
virtual. En la futura modificació del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana es definirà de 
manera més detallada aspectes vinculats amb la participació presencial i  virtual. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 15.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I07a 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar els serveis d'atenció a la ciutadania per donar resposta a totes les gestions, 
informacions i tràmits d'ajuts que puguin necessitar. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar i donar a conèixer la Finestreta Única Empresarial perquè tots els empresaris o 
autònoms hi puguin accedir amb qualsevol tipus de dubte sobre tràmits o ajuts de l'Ajuntament, 
per tal que se’ls derivi al departament que pugui ajudar-los. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'Ajuntament està adherit amb  9 tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) : 
http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/mon-local/que-cal-fer-per-adherir-se-a-la-fue/ajuntaments-
adherits/ 
El projecte de l'oficina d'atenció a les empreses municipals està en estat embrionari. 

 
Indicadors: 

Tràmits FUE: 9 
- Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic (abans Declaració responsable d'obertura) / 
Comunicació d'inici d'activitat amb projecte tècnic / Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis 
/ Comunicació prèvia ambiental munici 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: I07b 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar els serveis d'atenció a la ciutadania per donar resposta a totes les gestions, 
informacions i tràmits d'ajuts que puguin necessitar. 

 
Acció vinculada: 

Dotar de més recursos l'assistència telefònica a la ciutadania del 010 i millorar-ne la gestió. 

 
Descripció de les actuacions: 

Redefinició del servei d'atenció telefònica del 010. Transformació d'un model d'informació dels 
tràmits a un model de facilitació de la realització del tràmit.  
D'altra banda, s'ha incrementat un 33% l'oferta d'atenció a la ciutadania a la tarda. Habilitació d' 
un nou espai per fer atenció a la ciutadania i maximitzar recursos interns.   
Accions vinculades: I07b, i I07c , I07d I I07e, I10 i I11 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I07c 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar els serveis d'atenció a la ciutadania per donar resposta a totes les gestions, 
informacions i tràmits d'ajuts que puguin necessitar. 

 
Acció vinculada: 

Habilitar un punt d'informació telemàtic per assessorar els ciutadans que ho requereixin en 
l'accés a les diferents ajudes, exempcions o bonificacions; tramitació de documents, 
autoritzacions, sol·licituds, i, en general, assistència respecte de les mesures establertes per les 
administracions per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19. 

 
Descripció de les actuacions: 

Redefinició del servei d'atenció telefònica del 010. Transformació d'un model d'informació dels 
tràmits a un model de facilitació de la realització del tràmit. En estudi la realització de la 
tramitació administrativa via videotrucada. 
D'altra banda, s'ha incrementat un 33% l'oferta d'atenció a la ciutadania a la tarda. Habilitació d' 
un nou espai per fer atenció a la ciutadania i maximitzar recursos interns.   
  
Accions vinculades: I07b, i I07c , I07d I I07e, I10 i I11 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I07d 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar els serveis d'atenció a la ciutadania per donar resposta a totes les gestions, 
informacions i tràmits d'ajuts que puguin necessitar. 

 
Acció vinculada: 

Habilitar un punt d'informació presencial que doni resposta a les necessitats d'informació de les 
persones alienes a l'entorn digital. 

 
Descripció de les actuacions: 

Redefinició del servei d'atenció telefònica del 010. Transformació d'un model d'informació dels 
tràmits a un model de facilitació de la realització del tràmit.   
D'altra banda, s'ha incrementat un 33% l'oferta d'atenció a la ciutadania a la tarda. Habilitació d' 
un nou espai per fer atenció a la ciutadania i maximitzar recursos interns.   
En estudi la realització de la tramitació administrativa dels ciutadans via videotramitació.  
  
Accions vinculades: I07b, i I07c , I07d I I07e, I10 i I11 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I07e 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar els serveis d'atenció a la ciutadania per donar resposta a totes les gestions, 
informacions i tràmits d'ajuts que puguin necessitar. 

 
Acció vinculada: 

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. 

 
Descripció de les actuacions: 

Redefinició del servei d'atenció telefònica del 010. Transformació d'un model d'informació dels 
tràmits a un model de facilitació de la realització del tràmit.   
D'altra banda, s'ha incrementat un 33% l'oferta d'atenció a la ciutadania a la tarda. Habilitació d' 
un nou espai per fer atenció a la ciutadania i maximitzar recursos interns.   
En estudi la realització de la tramitació administrativa dels ciutadans via videotramitació.  
  
Accions vinculades: I07b, i I07c , I07d I I07e, I10 i I11 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I08 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar els serveis municipals per poder donar resposta a les necessitats que sorgeixen de la 
crisi social i sanitària provocada per la Covid. 

 
Acció vinculada: 

Augmentar les places de treballadors i treballadores socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 

 
Descripció de les actuacions: 

A l'any 2020 amb l'oferta pública d'Ocupació s'han cobert de forma definitiva les places de 14 
Treballadors socials i 7 Educadors Socials. Durant l'any 2021 està previst que l'oferta pública 
d'ocupació pugui cobrir 8 Treballadors/es Socials, 9 Educadors/es Socials, i 4 Titulats Superiors 
en Psicologia.  
L'Àrea d'Equitat i Drets Socials i RRHH està en un procés de redefinició i disseny del  model 
d'atenció social a la ciutat, que es portarà a terme abans no finalitzi el mandat, i que es recollirà 
en un Pla Director de Serveis Socials a L'H.  
 

 
Indicadors: 

21 Places a Oferta Pública d'Ocupació (14 TS i 7 ES) a 2020 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I09 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar recursos d'assessoria i programes de suport al tercer sector. 

 
Acció vinculada: 

Crear una oficina d‘entitats que ajudi el sector associatiu mitjançant recursos i assessorament 
per adaptar-se als reptes i les necessitats del sector (digitalització, nous projectes) mitjançant 
formació. 

 
Descripció de les actuacions: 

En fase d'elaboració del projecte marc i dels plecs tècnics de l'oficina de Suport a entitats de 
L'Hospitalet". Previsió que surti a concurs públic i s'adjudiqui el primer segon semestre de 2022. 
El pressupost resta pendent de concretar-se amb relació a l'abast de la futura Oficina d'Atenció 
a Entitats. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En tramitació 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I10 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Assegurar atenció presencial del personal municipal de Serveis Socials. 

 
Acció vinculada: 

Garantir el suport presencial i la garantia de prestació de serveis amb "factor humà", acomplint 
una funció de suport més directa a la ciutadania, assegurant les mesures de  prevenció de la 
Covid-19 (cita prèvia, rotacions, etc.). 

 
Descripció de les actuacions: 

Des de Serveis Socials s'està treballant en reforçar l'atenció presencial a la ciutadania. 
Redefinició del servei d'atenció telefònica del 010. Transformació d'un model d'informació dels 
tràmits a un model de facilitació de la realització del tràmit.   
D'altra banda, s'ha incrementat un 33% l'oferta d'atenció a la ciutadania a la tarda. Habilitació d' 
un nou espai per fer atenció a la ciutadania i maximitzar recursos interns.   
En estudi la realització de la tramitació administrativa dels ciutadans via videotramitació.  
  
Accions vinculades: I07b, i I07c , I07d I I07e, I10 i I11 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I11 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Serveis públics 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar l’atenció presencial de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar l'Oficina d'Atenció Ciutadana per tal de donar suport a persones que no tenen l’opció 
d'utilitzar els sistemes telemàtics, assegurant les mesures de  prevenció de la Covid-19 (cita 
prèvia, rotacions, etc.) 

 
Descripció de les actuacions: 

Redefinició del servei d'atenció telefònica del 010. Transformació d'un model d'informació dels 
tràmits a un model de facilitació de la realització del tràmit.   
D'altra banda, s'ha incrementat un 33% l'oferta d'atenció a la ciutadania a la tarda. Habilitació d' 
un nou espai per fer atenció a la ciutadania i maximitzar recursos interns.   
En estudi la realització de la tramitació administrativa dels ciutadans via videotramitació.  
  
Accions vinculades: I07b, i I07c , I07d I I07e, I10 i I11 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I12a 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Participació 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Treballar conjuntament amb els òrgans consultius de l'Ajuntament i la participació dels diferents 
agents que formen part del Pacte de ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Els òrgans consultius del Consell de Ciutat continuaran treballant en funcions fins que hi hagi la 
consegüent renovació després de les eleccions municipals. 

 
Descripció de les actuacions: 

Les Taules Sectorials han reprès la seva activitat normal i estan pendents de presentar llur Pla 
de Treball al plenari de Consell Sectorial. En el cas del Consell Educatiu de L'Hospitalet i en el 
cas del Consells de Districtes també han reprès les seves sessions  ordinàries de manera 
virtual. En la futura modificació del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana es definirà de 
manera més detallada aspectes vinculats amb la participació presencial i  virtual. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 

108



 
 Codi mesura: I12b 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Participació 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Treballar conjuntament amb els òrgans consultius de l'Ajuntament i la participació dels diferents 
agents que formen part del Pacte de ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Realitzar el seguiment participatiu de les diferents mesures que conformen el Pacte de ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Aquest primer informe seguint el criteri de concertació i de transparència, dona comptes del 
primer rendiment de comptes en el marc de la Taula de Seguiment del Consell de Ciutat. Tota la 
informació relacionada es facilita també al www.lhon-participa.cat 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 5.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I12c 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Participació 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Treballar conjuntament amb els òrgans consultius de l'Ajuntament i la participació dels diferents 
agents que formen part del Pacte de ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar la participació democràtica i el compromís social dels infants i els joves a través del 
Consell de Nois i Noies i d'altres programes d‘aprenentatge i servei, segons l'acord 54 del Pacte 
local per l‘educació de L'Hospitalet. 

 
Descripció de les actuacions: 

El Consell de Nois i Noies, com a òrgan de participació d'infants i joves de la ciutat  estan 
impulsant els projectes a primària i a secundària, que el govern municipal ha encarregat aquest 
curs 2020-2021.  
Per a primària, el projecte tracta de crear entorns saludables i segurs al voltant dels centres 
educatius,a través d'un projecte de mobilitat. 
Per a secundària s'articulen 4 projectes: el 1r versa sobre ús del temps lliure en el que els joves 
reflexionaran sobre la necessitat d'aturar el canvi climàtic i promoure l'activisme dels 
adolescents. El 2n sobre urbanisme i espai públic en el que els joves col·laboraran amb els 
agents cívics de la ciutat en les seves intervencions en relació amb l'ús de l'espai públic per part 
dels joves a diferents espais de la ciutat amb l'objectiu, de posar en valor les bones pràctiques 
que s'hi realitzen, i per l'altra per millorar-ho. El 3r és sobre mitjans de comunicació, amb un 
programa de ràdio mensual en què nois i noies expressen la seva opinió i debaten sobre temes 
d'àmbit ciutadà. El 4t és el gabinet de comunicació, en el que visibilitzar el que fa el Consell de 
Nois i Noies. D'aquest mateix grup s'ha establert una col·laboració amb la TV de L'H en què els 
joves faran de periodistes, productors i entrevistadors on donaran a conèixer la tasca que està 
fent el Consell. 
 

 
Indicadors: 

Centres educatiu de primària implicats: 16 infants participants de primària: 70 Centres educatius 
de secundària implicats: 20 joves implicats: 50 . Serveis implicats en el projecte: 4 serveis amb 
el lideratge d'educació.   
 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 
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 Agents col·laboradors: Centres Educatius 

 
 Pressupost total de l’acció: Setembre-desembre 2020: 2.000€. Gener-març 2021: 1.500€ 

 Situació pressupost: Previst 

 
 Codi mesura: I12c 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Participació 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Treballar conjuntament amb els òrgans consultius de l'Ajuntament i la participació dels diferents 
agents que formen part del Pacte de ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar la participació democràtica i el compromís social dels infants i els joves a través del 
Consell de Nois i Noies i d'altres programes d‘aprenentatge i servei, segons l'acord 54 del Pacte 
local per l‘educació de L'Hospitalet. 

 
Descripció de les actuacions: 

El Consell de Nois i Noies, com a òrgan de participació d'infants i joves de la ciutat  estan 
impulsant els projectes a primària i a secundària, que el govern municipal ha encarregat aquest 
curs 2020-2021.  
Per a primària, el projecte tracta de crear entorns saludables i segurs al voltant dels centres 
educatius,a través d'un projecte de mobilitat. 
Per a secundària s'articulen 4 projectes: el 1r versa sobre ús del temps lliure en el que els joves 
reflexionaran sobre la necessitat d'aturar el canvi climàtic i promoure l'activisme dels 
adolescents. El 2n sobre urbanisme i espai públic en el que els joves col·laboraran amb els 
agents cívics de la ciutat en les seves intervencions en relació amb l'ús de l'espai públic per part 
dels joves a diferents espais de la ciutat amb l'objectiu, de posar en valor les bones pràctiques 
que s'hi realitzen, i per l'altra per millorar-ho. El 3r és sobre mitjans de comunicació, amb un 
programa de ràdio mensual en què nois i noies expressen la seva opinió i debaten sobre temes 
d'àmbit ciutadà. El 4t és el gabinet de comunicació, en el que visibilitzar el que fa el Consell de 
Nois i Noies. D'aquest mateix grup s'ha establert una col·laboració amb la TV de L'H en què els 
joves faran de periodistes, productors i entrevistadors on donaran a conèixer la tasca que està 
fent el Consell. 
 

 
Indicadors: 

Centres educatiu de primària implicats: 16 infants participants de primària: 70 Centres educatius 
de secundària implicats: 20 joves implicats: 50 . Serveis implicats en el projecte: 4 serveis amb 
el lideratge d'educació.   
 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

111



 
 Codi mesura: I13a 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Cooperació institucional 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Col·laborar amb altres administracions per dur a terme les mesures del Pacte de ciutat per a la 
recuperació econòmica de L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Col·laborar amb altres institucions més enllà de l'àmbit municipal per impulsar programes i 
polítiques conjuntes per fer front als reptes de la crisi actual provocada per la Covid-19. 

 
Descripció de les actuacions: 

La col·laboració i la governança de la pandèmia ha estat el modus operandi de la institució. Des 
del reforçament de la Taula Salut-Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, al suport constant de 
la Diputació de Barcelona en diversos projectes per aquest 2021, sense oblidar la col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya, el govern central i les institucions europees en la captació de 
fons europeus.   
Acció vinculada I13a i I13b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I13b 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Cooperació institucional 

 ODS: 17. Aliança pels objectius 
 

Descripció de la mesura: 

Col·laborar amb altres administracions per dur a terme les mesures del Pacte de ciutat per a la 
recuperació econòmica de L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar la cooperació institucional i la coordinació interadministrativa, col·laborant especialment 
amb la Generalitat de Catalunya i l'Estat amb l'objectiu de reforçar el servei per a la recuperació 
global. 

 
Descripció de les actuacions: 

La col·laboració i la governança de la pandèmia ha estat el modus operandi de la institució. Des 
del reforçament de la Taula Salut-Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, al suport constant de 
la Diputació de Barcelona en diversos projectes per aquest 2021, sense oblidar la col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya, el govern central i les institucions europees en la captació de 
fons europeus.   
Acció vinculada I13a i I13b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: DIBA / GENCAT 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I14 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Organització 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Incorporar un nou recurs municipal dedicat al posicionament de la ciutat de L'Hospitalet en 
l’àmbit europeu. 

 
Acció vinculada: 

Incorporar professionals dedicats al posicionament de la ciutat en l’àmbit europeu per a la 
consecució de recursos econòmics, realització de la presentació per a diferents convocatòries i 
creació de xarxes europees i plans de participació, entre d'altres. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha creat un pull estable de personal tècnic a l'Ajuntament especialitzat en l'anàlisi, preparació i 
lliurament de projectes per ser avaluats dins el "Fons de Recuperació i Resolència" de la UE. Al 
seu torn, s'ha contractat l'assessorament d'una consultora especialitzatada  en la captació de 
fons europeus. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I15 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Organització 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Adaptar els pressupostos  municipals a la situació actual per fer front a les conseqüències de la 
Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Adaptar els pressupostos municipals al context actual per fer front a la crisi provocada per la 
Covid-19: polítiques sanitàries, d'ocupació i reactivació econòmica i de rescat social. 

 
Descripció de les actuacions: 

El pressupost del 2021 està estructurat en la seva totalitat al context actual per fer front a la crisi 
provocada per la Covid-19: polítiques sanitàries, d'ocupació i reactivació econòmica i de rescat 
social. 

 
Indicadors: 

Despesa per habitant 2020: 938,02€ 
Despesa per habitant 2021: 1.045,14€ 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: I16 

 Entorn: Institucional 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Organització 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Combatre reptes demogràfics. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Considerar els reptes demogràfics i d’envelliment de la població per a la planificació de 
polítiques actuals i futures. 

 
Descripció de les actuacions: 

Des d'un punt de vista integral (social, promoció, salut, participació i suport) s'està elaborant en 
el marc del Programa "Ciutat Amiga de la gent gran" una sèrie d'actuacions per tal de donar 
resposta a les necessitats actuals i de futur del col·lectiu de gent gran.  
Al seu torn, s'està dissenyant un canvi de model en els Casals de Gent Gran que tingui com a 
objectiu un lleure més actiu, participatiu i formatiu per  ala gent gran.  
Cal fer referència, al seu torn, la adquisició d'un local destinat a la gent gran al barri de les 
Planes, al qual se li ha de summar el Casal de Gent Gran de Can Serra i Bellvitge, recentment 
estrenats. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S01a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Escletxa digital 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar un programa d’ajuts per a la reducció de l'escletxa digital. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar els  ajuts a famílies amb menors d'edat que es troben en situació de pobresa digital. 

 
Descripció de les actuacions: 

Com a resposta a la necessitat de accés a recursos tecnológics per l'escolarització des de el 
domicili durant el confinament, es van articular, ajuts económics per els infants amb dificultats 
per disposar de conexió pel seguiment de les clases "on line". Actuació transversal amb l'Àrea 
d'educació. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 35.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S01b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Escletxa digital 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar un programa d’ajuts per a la reducció de l'escletxa digital. 

 
Acció vinculada: 

Crear un banc de préstec d'ordinadors i dispositius digitals per a famílies en situació de 
vulnerabilitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha presentat un projecte d'acompanyament a les famílies en la digitalització del procés 
educatiu, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Estem pendents de presentació final i aprovació 
per part de l'AMB. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: 356.000 € 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S01c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Escletxa digital 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar un programa d’ajuts per a la reducció de l'escletxa digital. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar nous serveis assistencials per a persones grans i/o en situació de dependència, amb 
especial atenció als nuclis de convivència de persones majors de 75 anys. 

 
Descripció de les actuacions: 

En procés de redacció de les propostes d'accions del Projecte  "L'H ciutat amiga amb la gent 
gran." Aquest projecte, fruit d'un diagnòstic participatiu, compartit amb les entitats, empreses de 
serveis, serveis públics i ciutadania, impulsarà diferents projectes i actuacions. La redacció 
definitiva estarà a finals del mes de maig.  
Durant la pandemia es va fer un projecte en col.laboració amb la Fundació Santa Eulàlia per 
donar resposta d'allotjament i atenció d'emergència a persones amb dependencia amb manca 
sobtada de cuidador en el temps en que els serveis estaven tancats per la pandemia. Aquest 
projecte es va tancar al octubre. 
La DIBA va posar en marxa un número 900 per l'accés de les persones grans, com a substitució 
de la paralització de les instal.lacions de les teleassistencies. Le persones que es van acollir al 
900 de la DIBA desprès van tenir i tenen, servei de Teleassistències. Referent al SAD moltes 
persones es van donar de baixa del servei per diferents motiu: por al contagi, els fills es van 
anar a casa dels pares per la seva cura, etc. Al setembre es van tornar a reiniciar els serveis i 
ara la situació és de normalitat. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona / Fundació Santa Eulàlia 
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 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 

 
 Codi mesura: S01c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Escletxa digital 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar un programa d’ajuts per a la reducció de l'escletxa digital. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar nous serveis assistencials per a persones grans i/o en situació de dependència, amb 
especial atenció als nuclis de convivència de persones majors de 75 anys. 

 
Descripció de les actuacions: 

En procés de redacció de les propostes d'accions del Projecte  "L'H ciutat amiga amb la gent 
gran." Aquest projecte, fruit d'un diagnòstic participatiu, compartit amb les entitats, empreses de 
serveis, serveis públics i ciutadania, impulsarà diferents projectes i actuacions. La redacció 
definitiva estarà a finals del mes de maig.  
Durant la pandemia es va fer un projecte en col.laboració amb la Fundació Santa Eulàlia per 
donar resposta d'allotjament i atenció d'emergència a persones amb dependencia amb manca 
sobtada de cuidador en el temps en que els serveis estaven tancats per la pandemia. Aquest 
projecte es va tancar al octubre. 
La DIBA va posar en marxa un número 900 per l'accés de les persones grans, com a substitució 
de la paralització de les instal.lacions de les teleassistencies. Le persones que es van acollir al 
900 de la DIBA desprès van tenir i tenen, servei de Teleassistències. Referent al SAD moltes 
persones es van donar de baixa del servei per diferents motiu: por al contagi, els fills es van 
anar a casa dels pares per la seva cura, etc. Al setembre es van tornar a reiniciar els serveis i 
ara la situació és de normalitat. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona / Fundació Santa Eulàlia 
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 Codi mesura: S02 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Escletxa digital 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar l'alfabetització digital. 

 
Acció vinculada: 

Afavorir la formació en capacitats tècniques i en habilitats digitals amb especial atenció a les 
persones grans que necessiten millorar la seva autonomia i relació social, així com a col·lectius 
en risc d’exclusió social, en particular en els seus tràmits no presencials amb l’Ajuntament i la 
resta d'administracions públiques. 

 
Descripció de les actuacions: 

Per afavorir la formació i capacitats s'estan posant en marxa projects per fomentar la relació de 
les persones grans a través de les eines tecnológiques (Tablets, mòvil, ordinador). Amb la xarxa 
de voluntariat ( en la que hi ha més entitats, per exemple Amics de la Gent gran o la Fundació 
La Vinya) s'està treballant  per crear xarxa i unificar accions per l'atenció a la gent gran.  Pel 
tràmits no presencials ja estem treballant el projecte INFOGRAN que és possarà en marxa al 
mes de maig ( acció S11) amb finançament de l'AMB 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: AMB/ Amics de la Gent Gran/ Fundació La Vinya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S03 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Escletxa digital 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar programes de capacitació telemàtica.  
Pacte local per l'ocupació L’H 

 
Acció vinculada: 

Treballar per la capacitació telemàtica de la població. Cal fer arribar l’alfabetització digital al 
màxim de població per evitar la bretxa digital que genera evidents desigualtats en la població. 

 
Descripció de les actuacions: 

Aquesta actuació consta de diverses derivades: per una banda, el canvi de model en l'atenció 
telefònica que canvia el paradigma "d'informar respecte el tràmit" a "acompanyar en el tràmit"; la 
segona columna és potenciar una administració electrònica més didàctica, amb videos 
explicatius sobre com procedir a l'hora de relacionar-te amb l'administració; la tercerca columna 
és habilitar punts de trobada/connexió en els casals de gent gran i d'altres equipaments 
municipals , posant a disposició equipaments i acompanyament per a facilitar la connexió en cas 
de necessitats. 
Acció vinculada S02 i S03 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació / AMB 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S04 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Cultura 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Posar la cultura a l'abast de tothom. 

 
Acció vinculada: 

Garantir l’accés a la cultura i a les activitats culturals a tota la ciutadania, en especial a aquelles 
persones més vulnerables o que s'han vist en major mesura afectades per la pandèmia. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'accés a una cultura de qualitat es garanteix en tant que les polítiques culturals de la ciutat 
tenen una vocació universalista. 
L'accés a la cultura a la ciutadania és una política pública permanent.  
 

 
Indicadors: 

Nombre total d'activitats (espectacles arts en viu, exposicions, activitats culturals): 170 
Nombre d'espectacles d'arts en viu (teatre, dansa, música): 54 
Nombre d'exposicions d'arts visuals:5 
Nombre d'activitats culturals d'arts visuals:4 
Nombre d'activi 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 10.709.463 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S05a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Pla de suport a les entitats i organitzacions locals que treballen amb persones amb especial 
vulnerabilitat. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar l’atenció a persones i famílies amb especial vulnerabilitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Durant el 2020 es van habilitar dos ajuts extraordinaris d'Ajuts urgència social COVID 19 
(423.669,05€) i Ajudes famílies programa metropolita mesures contra la Pobresa Energètica 
(439. 404,92€). A aquests ajuts s'ha d'afegir el nou programa de "Targetes moneder" que 
implica un increment substancial en el pressupost destinat a pal·liar els efectes de la pobresa.  
Durant l'any 2020 també es va tramitar un ajut per lleure d'infants vulnerables als Blocs Florida, 
per un import de 34.000€. 
Així mateix es van incrementar els ajuts als esplais de la ciutat en 57.000€ 
Accions vinculades: S05a i S05b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: AMB/ Amics de la Gent Gran/ Fundació La Vinya 

 
 Pressupost total de l’acció: Ajuts urgència social COVID 19 (423.669,05€) i 

Ajudes famílies programa metropolita mesures contra la Pobresa Energètica (439. 404,92€). 
Ajuts lleure per infants vulnerables Blocs Florida: 34.000€ 
Ajuts esplais de la ciutat: 57.000€ 

 Situació pressupost: Previst 

 
 Codi mesura: S05a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Pla de suport a les entitats i organitzacions locals que treballen amb persones amb especial 
vulnerabilitat. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar l’atenció a persones i famílies amb especial vulnerabilitat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Durant el 2020 es van habilitar dos ajuts extraordinaris d'Ajuts urgència social COVID 19 
(423.669,05€) i Ajudes famílies programa metropolita mesures contra la Pobresa Energètica 
(439. 404,92€). A aquests ajuts s'ha d'afegir el nou programa de "Targetes moneder" que 
implica un increment substancial en el pressupost destinat a pal·liar els efectes de la pobresa.  
Durant l'any 2020 també es va tramitar un ajut per lleure d'infants vulnerables als Blocs Florida, 
per un import de 34.000€. 
Així mateix es van incrementar els ajuts als esplais de la ciutat en 57.000€ 
Accions vinculades: S05a i S05b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: AMB/ Amics de la Gent Gran/ Fundació La Vinya 

 
 Pressupost total de l’acció: Ajuts urgència social COVID 19 (423.669,05€) i 

Ajudes famílies programa metropolita mesures contra la Pobresa Energètica (439. 404,92€). 
Ajuts lleure per infants vulnerables Blocs Florida: 34.000€ 
Ajuts esplais de la ciutat: 57.000€ 

 Situació pressupost: Previst 124



 
 Codi mesura: S05b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Pla de suport a les entitats i organitzacions locals que treballen amb persones amb especial 
vulnerabilitat. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar els recursos municipals davant l'increment de la demanda de suport i ajuts socials. 

 
Descripció de les actuacions: 

Durant el 2020 es van habilitar dos ajuts extraordinaris d'Ajuts urgència social COVID 19 
(423.669,05€) i Ajudes famílies programa metropolita mesures contra la Pobresa Energètica 
(439. 404,92€). A aquests ajuts s'ha d'afegir el nou programa de "Targetes moneder" que 
implica un increment substancial en el pressupost destinat a pal·liar els efectes de la pobresa.  
Accions vinculades: S05a i S05b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: AMB/ Amics de la Gent Gran/ Fundació La Vinya 

 
 Pressupost total de l’acció: juts urgència social COVID 19 (423.669,05€) i 

Ajudes famílies programa metropolita mesures contra la Pobresa Energètica (439. 404,92€). 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S05c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Pla de suport a les entitats i organitzacions locals que treballen amb persones amb especial 
vulnerabilitat. 

 
Acció vinculada: 

Millorar la coordinació dels Serveis Socials Municipals amb altres serveis que actuen al territori. 

 
Descripció de les actuacions: 

Replantejament del model d'actuació comunitària de la ciutat, en la línia del procés de redefinició 
dels Serveis Socials municipals. Impuls per part de l'Institut Català de la Salut d'un programa de 
Salut Comunitària en les diferents ABS de la ciutat.  
Tanmateix, des de Serveis Socials es porta a terme una coordinació constant amb múltiples 
actors rellevants de la ciutat en matèria d'atenció a les persones (públics i del tercer sector 
social). Entre els principals espais de coordinació, assenyalem:  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Institut Català de la Salut 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S06a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Pla de rescat social. Amb l'objectiu de donar cobertura eficient i eficaç a les polítiques socials del 
municipi amb recursos tècnics suficients per atendre la demanda. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació de targetes socials per mitigar situacions de manca d'accés a aliments per 
part de la població més vulnerable. 

 
Descripció de les actuacions: 

Pressupost de 2 milios d'euros per el projecte de Targetes Moneder per l'accés a l'alimentació 
bàsica, amb la col·laboració de Creu Roja i Caritas. Aquest projecte es posarà en marxa abans 
del mes de Juny  
Accions vinculades: S06A i S06B 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Càritas / Creu Roja 

 
 Pressupost total de l’acció: 2.000.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S06b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Pla de rescat social. Amb l'objectiu de donar cobertura eficient i eficaç a les polítiques socials del 
municipi amb recursos tècnics suficients per atendre la demanda. 

 
Acció vinculada: 

Ampliar recursos del Banc dels Aliments. 

 
Descripció de les actuacions: 

Pressupost de 2 milios d'Euros per el projecte de Targetes Moneder per l'accés a l'alimentació 
bàsica, amb la col·laboració de Creu Roja i Caritas. Aquest projecte es posarà en marxa abans 
del mes de Juny  
Accions vinculades: S06A i S06B 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Càritas / Creu Roja 

 
 Pressupost total de l’acció: 2.000.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S07a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Pla contra la pobresa energètica. 

 
Acció vinculada: 

Donar a conèixer els ajuts municipals per evitar talls de subministrament. 

 
Descripció de les actuacions: 

Les necessitats detectades (no les demandes), en el marc d'una atenció integral a les persones, 
s'aborden en el marc d'un Pla de Treball.  
Pel que fa a aquelles persones que estan en situació de problema energètica, es dona suport 
per tal de sol·licitar a les companyies subminstradores que aprovin el "Bo Social" (Companyia 
sol·licita a Serveis Socials l'Informe Social prescriptiu). 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S07b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Pla contra la pobresa energètica. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació d’ajuts per a la rehabilitació d'habitatges. 

 
Descripció de les actuacions: 

En converses amb AMB, s'està treballant un projecte per rehabilitar habitatges a algunes zones 
específiques de la ciutat, especialment en la zona nord. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Compartida AMB 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S07c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Pla contra la pobresa energètica. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar ajuts per millorar les condicions de consum energètic a habitatges i establiments 
comercials. 

 
Descripció de les actuacions: 

En fase d'estudi per valorar la subvenció d'elements d'alt consum energètic. Estem començant a 
estudiar també a nivell de comerç la possible subvenció de neveres i altres elements de 
refrigeració. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Compartida AMB 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S08 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Pla d’inclusió residencial. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació de programes transversals per emprendre els reptes residencials actuals dels 
col·lectius més vulnerables, garantint l'emancipació de les persones joves i l'autonomia de la 
resta de la ciutadania de L'Hospitalet en relació amb l'habitatge. 

 
Descripció de les actuacions: 

La figura del Pla Local d'Habitatge ens donarà diferents possibilitats per tenir en compte les 
necessitats de la ciutadania. El pla està previst per 6 anys (2021 - 2027). 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En tramitació 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S09 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la cohesió social i evitar l’exclusió social, la pobresa i la desigualtat. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Promoure accions destinades a combatre la desigualtat i l’exclusió social en col·lectius 
vulnerables: joves, persones treballadores estrangeres, famílies monoparentals i majors de 45 
anys en situació de desocupació. 

 
Descripció de les actuacions: 

El sistema de protecció social municipal ofereix un model d'actuació integral que passa des de la 
resposta a les necessitats bàsiques (alimentació, energia, habitatge) a la capacitació per a 
afavorir itineraris d'inserció sociolaboral impulsats des del Servei de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S10 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Ciutat solidària 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Millorar l'accés de les persones no empadronades que resideixen a L'Hospitalet als serveis i 
ajuts públics. 

 
Acció vinculada: 

Establir els mecanismes per empadronar i atendre les persones sense llar i garantir el seu accés 
als ajuts socials i sanitaris, tot complint amb la normativa vigent. Establir els mecanismes 
necessaris (inspecció i altres) per empadronar les persones que resideixin al municipi complint 
amb la normativa vigent. 

 
Descripció de les actuacions: 

Articulació d'un grup de treball transversal entre diferents serveis implicats per dissenyar un nou 
protocol d'actuació que sigui eficaç i adient a la diversitat de situacions detectades. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S11 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Gent gran 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Crear un telèfon gratuït d'ajut a les persones grans. 

 
Acció vinculada: 

Establir un telèfon gratuït d'ajut i informació municipal específicament orientat a les persones 
grans i amb dificultat per utilitzar les noves tecnologies. 

 
Descripció de les actuacions: 

Al juliol es van habilitar 3 punts d'Atenció a la gent gran a la ciutat (barris sud, barris centre i 
barris nord). Aquests punt d'informació els transformen en un telèfon d'atenció, durant el temps 
que duri l'estat d'alarma i el tancament dels Casals Municipals. Projecte INFOGRAN que 
s'iniciarà al mes de maig amb la financiació de la AMB. Ara estem treballant en la presentació 
del projecte i ajustant el pressupost final. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En tramitació 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 

135



 
 Codi mesura: S12a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Gent gran 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla integral d'atenció a les persones grans per garantir de forma coordinada la 
cobertura de les seves necessitats amb l'objectiu d'assegurar una vida digna. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar els serveis socials i el suport domiciliari a la gent gran: acompanyament, compres, 
menjadors i menjar a domicili. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els serveis de suport domiciliari, estan en fase de licitació i es podran incloure actuacions del 
nou model SAED (Serveis Ajut en l'entorn domiciliari), model que s'ha d'aprovar dins de la 
cartera d'atenció a la dependència per part de la Generalitat. D'altra banda s'ha incrementat el 
servei de menjar a domicili, atès el tancament per pandèmia dels menjadors dels casals. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S12b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Gent gran 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla integral d'atenció a les persones grans per garantir de forma coordinada la 
cobertura de les seves necessitats amb l'objectiu d'assegurar una vida digna. 

 
Acció vinculada: 

Augmentar els recursos econòmics i el personal qualificat per dur a terme l'assistència a 
persones que per raó d'edat, dependència o discapacitat tinguin limitada l'autonomia per 
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'increment de recursos econòmics per l'assistència a persones dependents està delimitada per 
la Cartera de Serveis de l'àmbit autonòmic. No obstant s'estan elaborant projectes per tal de 
complementar aquesta cartera de serveis, com és el menjar a domicili i els menjadors dels 
casals, el servei de dutxes i bugaderia que cal redefinir desprès de la pandèmia. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S13 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Gent gran 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Crear una aplicació mòbil per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Especialment orientada a persones grans: gimnàstica des de casa, tallers pràctics, tallers de 
salut, etc. 

 
Descripció de les actuacions: 

Al poc de començar la pandèmia, abril 2020, es va impulsar a través de Xarxes Socials un 
programa específic de sessions esportives diàries amb els propis monitors dels poliesportius, 
per a les persones inscrites i en obert a la ciutadania.  
A partir d'octubre 2020 per facilitar l'accés a la gent gran, i poder arribar a més ciutadans, es va 
acordar amb TV L'Hospitalet, emetre aquestes sessions per la TV. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S14a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Gent gran 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla municipal de lluita contra la soledat, especialment de les persones grans del 
municipi. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar els programes d'assistència a la tercera edat, especialment en situacions de soledat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Actualment està en procés de redacció de les propostes d'accions del Projecte  "L'H ciutat amiga 
amb la gent gran." Aquest projecte, fruit d'un diagnòstic participatiu, compartit amb les entitats, 
empreses de serveis, serveis públics i ciutadania, impulsarà diferents projectes i actuacions. La 
redacció definitiva estarà a finals del mes de maig.  
Accions vinculades: S14a i S14d 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S14b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Gent gran 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla municipal de lluita contra la soledat, especialment de les persones grans del 
municipi. 

 
Acció vinculada: 

Articular un model d'atenció social específic per a les persones que viuen soles. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'estan posant en marxa Projectes destinats a evitar la soledat i el aïllament  el projecte  
CAMINEM PELS BARRIS és una experiència pilot per impulsar un espai de trobada amb un 
grup reduït de usuaris del menjador que es senten sols i tenen necessitat de relacionar-se per 
evitar més deteriorament físic i mental . Al mes de març s'han iniciat 4 grups en diferents barris 
de la ciutat. 

 
Indicadors: 

4 grups relacionals 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S14c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Gent gran 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla municipal de lluita contra la soledat, especialment de les persones grans del 
municipi. 

 
Acció vinculada: 

Acompanyar emocionalment i donar suport a la gent gran, les persones dependents i les 
famílies monoparentals. 

 
Descripció de les actuacions: 

Dins del projecte de Ciutats Amigables amb la Gent Gran, com a marc conceptual, s'iniciarà un 
projecte d' Acompanyament al dol. Des del mes de març de 2020, quan es va declarar l’estat 
d’alarma per la pandèmia del COVID-19 hi ha hagut un gran nombre de víctimes i molts dels 
usuaris han hagut de patir morts properes dels seus familiars, on en moltes ocasions no han 
pogut fer un acomiadament presencial. En les trucades realitzades a la  gent gran s’han detectat 
diversos casos on l’usuari te dificultat per poder fer el dol i valorem que seria convenient poder 
rebre un acompanyament per part de professionals especialitzats en processos de dols. S'ha 
iniciat un grup de 8 persones el 12 de març. 

 
Indicadors: 

1 grup d'acompanyament en el dol. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S14d 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Gent gran 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla municipal de lluita contra la soledat, especialment de les persones grans del 
municipi. 

 
Acció vinculada: 

Fomentar projectes de proximitat per incidir en les situacions d’aïllament i soledat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Actualment està en procés de redacció de les propostes d'accions del Projecte  "L'H ciutat amiga 
amb la gent gran." Aquest projecte, fruit d'un diagnòstic participatiu, compartit amb les entitats, 
empreses de serveis, serveis públics i ciutadania, impulsarà diferents projectes i actuacions. La 
redacció definitiva estarà a finals del mes de maig.  
Accions vinculades: S14a i S14d 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S15 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Acció comunitària 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar el programa RADARS, de prevenció i acció comunitària, als barris de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar el programa RADARS, de prevenció i acció comunitària, als barris de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Des de març de 2020, s’han produït molts canvis a nivell social i de funcionament dels serveis, 
comerços, entitats... 
Un tema que ha sorgit ha estat la soledat no volguda de les persones grans i les situacions 
vulnerables en que es troben moltes persones. 
A la ciutat, existeix una xarxa forta de voluntariat (Servei de Voluntariat de l'Ajuntament de L'H i 
voluntariat de la Creu Roja) que facilita la identificació dels casos de més vulnerabilitat.  
D'altra banda, les farmàcies són un servei essencial per a la població on moltes persones grans 
en fan ús. Valorem que el personal de farmàcia pot detectar situacions vulnerables i poden fer 
de pont de connexió amb els serveis socials per informar d’allò detectat. Iniciem un projecte pilot 
amb 3 farmàcies de la ciutat per després poder fer-ho extensiu a la resta que vulguin col·laborar. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Creu Roja 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S16 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Acció comunitària 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Crear un servei de mediació nocturna als barris de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Posar en marxa un servei de mediació/facilitació nocturna a mode de prova pilot de servei de 
mediació nocturna a la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha sol·licitat una subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de 100.000€  (En el marc del 
programa "Compromís Local per a la Convivència, la Inclusió i la Cohesió Social a la AMB).  
S'haurà d'articular mitjançant un contracte major (en obert), en el cas que es rebi la subvenció. 
El projecte marc està dissenyat. La voluntat és fer una prova pilot al barri de les Planes-Florida. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: 100.000 € 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S17 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

 Eix de treball: Acció comunitària 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar els equipaments de barri. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar, juntament amb el teixit associatiu, els equipaments de barri com a eines proactives de 
construcció i manteniment de xarxes comunitàries veïnals (centres culturals, biblioteques, 
mercats, centres educatius, etc.). 

 
Descripció de les actuacions: 

El model d'atenció social , en fase de redfinició, vol impulsar un model d'atenció comunitària 
que, en paral·lel a la protecció social, promogui la promoció social i comunitària. Aquest procés 
de redifinició, en col·laboració amb un grup pilot de la Direcció General d'Acció Comunitària de 
la Generalitat, serà un eix estratègic del futur model de serveis socials municipals.  
Accions vinculades S17 i S20a 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Entitats de l'àmbit social, cultural, lleure i educatives 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S18 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar el nombre d‘escoles bressol  municipals. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar progressivament el nombre d‘escoles bressol per tal que l’oferta pública arribi a tots 
els barris de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha elaborat un estudi de planificació escolar de L'H amb l'assessorament tècnic de la 
Diputació de Barcelona que inclou tots les etapes educatives.  
Posteriorment caldrà definir les prioritats de necessitat d'oferta a partir de les dades de l'estudi 
que es presentin.  
Tenim pressupostades 3 noves escoles bressol. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: 8.891.000 € 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S19 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la creació d’espais familiars i de criança a la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Afavorir la creació d’espais familiars, grups de criança i altres formes d’atenció a la primera 
infància en tots els barris de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Al districte I s'ha de constituir la xarxa de criança educació 0-6.  
Al districte II la xarxa de Criança està coordinada per una entitat externa (ITACA) amb la qual es 
preveu fer un conveni de col·laboració.  
Al districte IV s'està constituint la xarxa de criança vinculada al projecte educació 0-20 en 
col·laboració amb el departament d'Educació.  
Tenim xarxes de criança i educació als districtes II, III, V i VI. 
En projecte l'elaboració i l'edició de publicacions del treball de les xarxes. 
 

 
Indicadors: 

El nombre de Xarxes d'educació i Criança són 4; El nombre de participants en total és de 91 
(entre entitats i serveis sense comptar el districte II); El nombre de reunions realitzades des de 
setembre del 2020 al març del 2021 és de 12;  
 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Entitats de l'àmbit social, cultural, lleure i educatives 

 
 Pressupost total de l’acció: 6.000 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S20a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla de suport als centres educatius de la ciutat durant la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar la transversalitat en els serveis de mediació (educació, sanitat, cultura, etc.). 

 
Descripció de les actuacions: 

El model d'atenció social , en fase de redfinició, vol impulsar un model d'atenció comunitària 
que, en paral·lel a la protecció social, promogui la promoció social i comunitària. Aquest procés 
de refinició, en col·laboració amb un grup pilot de la Direcció General d'Acció Comunitària de la 
Generalitat, serà un eix estratègic del futur model de serveis socials municipals.  
Accions vinculades S17 i S20a 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S20b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla de suport als centres educatius de la ciutat durant la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Facilitar als centres educatius suport per facilitar la comunicació del professorat amb famílies 
que desconeixen les llengües del país. 

 
Descripció de les actuacions: 

Tot i que parlem d'una competència de la Generalitat de Catalunya, des del Programa de 
Mediació a demanda de les escoles i instituts s'intervé per facilitat la relació famílies-escoles, 
proporcionant traductors en algunes llengües i mediadors. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Compartida Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S20c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla de suport als centres educatius de la ciutat durant la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar l'Oficina Municipal d'Escolarització i finançar programes de socialització i reutilització 
de llibres de text. 

 
Descripció de les actuacions: 

Segons el nou Decret L'OME manté les funcions del decret del 2007 i n'afegeix de noves:  Més 
transparència (per exemple, detalla quines dades els centres estan obligats a traslladar a les 
OME), manté les dinàmiques d’acompanyament i gestió de les sol·licituds d’admissió. 
Nou concepte de coordinació de les jornades de portes obertes per part de les OME. 
D'altra banda, pel que fa als llibres de text cal estudiar la idoneïtat de la socialització dels llibres 
en un context de fort impacte de la tecnologia en l'àmbit educatiu.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S20d 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla de suport als centres educatius de la ciutat durant la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Procurar que tot l’alumnat disposi d’un ordinador durant la seva etapa educativa. 

 
Descripció de les actuacions: 

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya va assumir el compromís que tots els 
alumnes disposarien d'un ordinador durant la seva etapa educativa. Instarem a la Generalitat de 
Catalunya a acomplir amb allò acordat i a establir un calendari d'implantació de la mesura a L'H. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S20e 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla de suport als centres educatius de la ciutat durant la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar el treball de les comissions socioeducatives dels centres (coordinació sistemàtica 
entre el sistema educatiu, sanitari, cultural, lleure, laboral, econòmic, científic i els serveis 
socials). 

 
Descripció de les actuacions: 

Les comissions socioeducatives són liderades pels propis centres educatius. Davant el problema 
de l'absentisme, s'ha potenciat el Pla Educatiu d'Entorn. 
El programa de Millora de l'Escolaritat: Prevenció i atenció a l'absentisme, l'executen tècnics 
d'atenció a l'absentisme que d'entre altres funcions, participen a les CSE on es tracten els casos 
a partir d'un pla de treball elaborat per tots els agents que la composen i ells en fan el 
seguiment. El Programa dedica 123,5 hores a la ciutat.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Autonomia de centre (Departament d'Ensenyament) 

 Agents col·laboradors: Centres Educatius 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S21a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla de prevenció de contagis als centres educatius de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Establir programes de sensibilització i promoció d’hàbits saludables i higiènics als instituts de la 
ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els centres educatius de la ciutat, d'educació infantil (escoles bressol), primària i/o secundària, 
han articulat des del juliol del 2020 (amb diverses actualitzacions) un Pla Especial per la 
COVID19. D'altra banda l'Ajuntament va reforçar actuacions de neteja i desinfecció.  
Concretament, en les escoles bressol municipals les concessionàries han proporcionat EPI i 
formació específica per combatre COVID a tot el personal de les escoles. Fent un seguiment 
diari d'incidències COVID en cada una de les escoles bressol municipals mentre duri la situació 
de pandèmia. 
En els centres educatius s'han aprovat, en el marc dels consells escolars de centre, els plans de 
prevenció de contagis de la COVID19.                                                                                                                                              
Accions vinculades: S21a , U13b i U13c. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Autonomia de centre (Departament d'Ensenyament) 

 Agents col·laboradors: Centres Educatius 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S21b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Establir un pla de prevenció de contagis als centres educatius de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar la col·laboració publicoprivada (Biopol i altres) en formació de les persones joves en 
prevenció de contagis i comportaments responsables. 

 
Descripció de les actuacions: 

El Punt de Salut Jove esta en funcionament i aten als joves de la ciutat de forma estable. 
Realitzada una petició d'ajudes a través de Next Generation, per un projecte de Salut a Feixa 
Llarga amb plena coordinació amb Esports. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Autonomia de centre (Departament d'Ensenyament) 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: S22 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Programa contra l'abandonament prematur del sistema educatiu per part de les persones joves 
més impactades pels efectes de la Covid. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar el projecte POA (Programa d’orientació i acompanyament) per evitar possibles 
abandonaments prematurs de joves del sistema educatiu obligatori arran de la situació de 
confinament; i articular programes de prevenció de l‘absentisme i l’abandonament escolar 
prematur, procurant la seva continuïtat en el sistema educatiu postobligatori. 

 
Descripció de les actuacions: 

El POA forma part del PEE en l'ESO.  
Les tècniques POA treballen amb alumnes derivats de les tutories, previ treball de centre, 
aquells alumnes en previsió de no graduació o de graduat fràgil.  
A través del Pla de treball realitzat conjuntament per tota la CSE, d'orientar l'alumne cap a un 
recurs de nova oportunitat adient al seu perfil i se'n fa seguiment durant 1 any.  
Les hores d'aquest programa són 144,5.  
La DIBA dona una subvenció a aquest projecte. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Diputació de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S23 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Millorar i transformar el model de l’FP a la ciutat.  
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Accelerar la transformació del model educatiu de l’FP dual, cap a una modalitat mixta o no 
presencial, amb centres integrats i de forma igualitària. Establir una més àmplia i millor 
coordinació del Pacte local amb la Mesa Sectorial de l’FP, per poder millorar l’oferta formativa de 
la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha realitzat una reunió amb els regidors de RRHH, Planificació estratègica i educació. També 
amb els caps tècnics de RRHH i les tècniques de la Secció d'èxit educatiu, per presentar la 
proposta que l'Ajuntament sigui empresa acollidora d'alumnes en format DUAL.  
S'està tramitant el conveni de col·laboració amb el DEGC per tal que l'Ajuntament pugui ser 
empresa acollidora. Els tècnics de RRHH i Educació, ja estan treballant per identificar quines 
poden ser sensibles d'acollir alumnes. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació / GENCAT 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S24a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Programa de millora i normalització dels projectes educatius i d'esplai, amb l'objectiu principal de 
re-socialitzar les persones menors més vulnerables. 

 
Acció vinculada: 

Garantir un mínim de sortides i colònies escolars a preus assequibles; normalitzar els projectes 
educatius i d’esplais per evitar desigualtats entre alumnes, i augmentar els educadors de carrer. 

 
Descripció de les actuacions: 

Pel que fa a les colònies dels centres educatius, això depèn de cadascuna de les direccions de 
centre.  
Pel que fa a les beques Lleure d'estiu 2020, en un context restrictiu (sense places NEE, 
limitacions Procicat), es va atorgar 368.232€,  en beques.  
Cal fer referència a la convocatòria en règim de concurrència competitiva de "Lleure", amb un 
valor de 16.882,45€. 

 
Indicadors: 

Infants beneficiats: 2.871 Infants. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Autonomia de centre (Departament d'Ensenyament) 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: 16.882,45€ Convocatòria de Lleure 

368.232,00€ en beques. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S24b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Programa de millora i normalització dels projectes educatius i d'esplai, amb l'objectiu principal de 
re-socialitzar les persones menors més vulnerables. 

 
Acció vinculada: 

Ampliar el nombre de centres educatius amb patis oberts i adaptar espais de jocs per a infants 
amb diversitat funcional. 

 
Descripció de les actuacions: 

La licitació per adjudicar el Servei de Patis Oberts a la ciutat sortirà a concurs públic en breu. El 
contracte preveu una possible modificació per increment de patis oberts respecte l'anterior 
licitació però el contracte inicialment no preveu una ampliació respecte l'anterior.                                                                                              
El pla de mobilitat s'està treballant conjuntament amb EPHUS per fer uns entorns escolars més 
adaptats a les necessitats dels infants. 
 

 
Indicadors: 

Nombre de centres amb patis oberts: 8 Escola Ramon y Cajal, La Marina, Frederic Mistral, 
Milagros Consarnau, Joaquim Ruyra, Pere Lliscart, Estel Can Bori i Folch i Torres. 
Mitjana de participants al mes a les 8 escoles: 2603  
 

 
 Estat de l’actuació: En tramitació 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Entitats de l'àmbit social, cultural, lleure i educatives 

 
 Pressupost total de l’acció: pressupost programa:       85.587 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S25 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Educació 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar el programa de dinamització del lleure educatiu. 

 
Acció vinculada: 

Ampliar el nombre de beques per  garantir l'accés al lleure educatiu als infants i adolescents de 
la ciutat que ho necessitin per raons econòmiques, socials, de gènere o procedència. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'accés al lleure es garanteix amb els ajuts a les entitat de lleure socioeducatiu, en base a les 
subvencions nominatives.  Pel que fa al lleure educatiu, l'exercici 2020 totes les entitats de lleure 
van veure incrementat un 10% l'aportació de la seva subvenció en règim de subvenció 
nominativa per a fer front a les necessitats sobrevingudes.  Enguany, en la línia de subvenció 
"Promoure una oferta de lleure educatiu i sociocultural" es destinen 728.203,00€ 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: Import de la línia de subvenció"Promoure una oferta de lleure educatiu i 

sociocultural" es destinen 728.203,00€ 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S26a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar diferents mesures de salut pública a L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Fomentar la comunicació i la coordinació entre Salut Pública de l'Ajuntament i els centres de 
salut del territori. 

 
Descripció de les actuacions: 

Creada una comissió de seguiment amb motiu del COVID19, encara vigent i de freqüència 
setmanal. Membres de la comissió:  
Ajuntament (Salut, Educació) i CatSalut, CSI, ICS, Hospital Moisés Brogi, SEM, Hospital Sant 
Joan de Deu, Serv. Territorials Educació.. ) 
Acció vinculada: S26a i S26b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Institut Català de la Salut 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S26b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar diferents mesures de salut pública a L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Reprendre l'àmbit participatiu i de coordinació amb el CatSalut en tots els àmbits. 

 
Descripció de les actuacions: 

Creada una comissió de seguiment amb motiu del COVID19, encara vigent i de freqüència 
setmanal. Membres de la comissió:  
Ajuntament (Salut, Educació) i CatSalut, CSI, ICS, Hospital Moisés Brogi, SEM, Hospital Sant 
Joan de Deu, Serv. Territorials Educació, ref. Residencies privades.. ) 
Acció vinculada: S26a i S26b 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S26c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar diferents mesures de salut pública a L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la reactivació del Consell de Salut del Govern Territorial de Salut L'Hospitalet - el Prat. 

 
Descripció de les actuacions: 

La interlocució amb el Departament de Salut a hores d'ara és àgil i estable en els espais de 
coordinació existents. Cal veure la idoneïtat de recuperar el Consell de Salut Territorial o 
consolidar els espais existents de coordinació. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S26d 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar diferents mesures de salut pública a L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Actualitzar el Pacte en defensa d’una salut pública i de qualitat (2017). 

 
Descripció de les actuacions: 

La situació sanitària per la conjuntura de la COVID19 és altament volàtil i extraordinària. Una 
vegada la situació s'estabilitzi s'abordarà l'estat i les necessitats en l'àmbit de la salut de la ciutat 
que poden derivar en un nou Pacte. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S27a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar el suport a l'atenció a la salut mental d'infants i persones joves, agreujada per la duresa 
de les circumstàncies socioeconòmiques derivades de la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar i reforçar el treball dels equips de salut parant especial atenció a la salut mental. 

 
Descripció de les actuacions: 

Tot i que l'atenció en salut mental no és competència municipal, a les reunions amb el CatSalut, 
hem demanat fer un monogràfic on ens traslladin les dades de l'increment de casos que ha 
detectat Sant Joan de Déu que corresponen a LH. Abordem el tema amb profunditat per 
desenvolupar accions i campanya a la ciutat per treballar la prevenció i detectar l'abans possible 
els adolescents que ja estan patint TCA o altres trastorns.  
Implicarem al gestors dels CSMIJ (Fundació Orienta), en la formació al professorat. 
Els serveis territorials d'Educació es sumen a la iniciativa i ofereixen suport i així com facilitar la 
comunicació amb totes les direccions. 
Al maig de 2020, la Fundació Orienta va obrir un altre CSMIJ a la ciutat.  
Accions vinculades: S27a, S27b i S27c 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Hospital Sant Joan de Déu/Fundació Orienta 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S27b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar el suport a l'atenció a la salut mental d'infants i persones joves, agreujada per la duresa 
de les circumstàncies socioeconòmiques derivades de la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar programes on el CESMIJ treballi en el mateix centre educatiu. 

 
Descripció de les actuacions: 

Tot i que l'atenció en salut mental no és competència municipal, a les reunions amb el CatSalut, 
hem demanat fer un monogràfic on ens traslladin les dades de l'increment de casos que ha 
detectat Sant Joan de Déu que corresponen a LH. Abordem el tema amb profunditat per 
desenvolupar accions i campanya a la ciutat per treballar la prevenció i detectar l'abans possible 
els adolescents que ja estan patint TCA o altres trastorns.  
Implicarem al gestors dels CSMIJ (Fundació Orienta), en la formació al professorat. 
Els serveis territorials d'Educació es sumen a la iniciativa i ofereixen suport i així com facilitar la 
comunicació amb totes les direccions. 
Al maig de 2020, la Fundació Orienta va obrir un altre CSMIJ a la ciutat.  
Accions vinculades: S27a, S27b i S27c 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Hospital Sant Joan de Déu/Fundació Orienta 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S27c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Reforçar el suport a l'atenció a la salut mental d'infants i persones joves, agreujada per la duresa 
de les circumstàncies socioeconòmiques derivades de la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Establir col·laboracions amb entitats locals per engegar programes que hi donin suport. 

 
Descripció de les actuacions: 

Tot i que l'atenció en salut mental no és competència municipal, a les reunions amb el CatSalut, 
hem demanat fer un monogràfic on ens traslladin les dades de l'increment de casos que ha 
detectat Sant Joan de Déu que corresponen a LH. Abordem el tema amb profunditat per 
desenvolupar accions i campanya a la ciutat per treballar la prevenció i detectar l'abans possible 
els adolescents que ja estan patint TCA o altres trastorns.  
Implicarem al gestors dels CSMIJ (Fundació Orienta), en la formació al professorat. 
Els serveis territorials d'Educació es sumen a la iniciativa i ofereixen suport i així com facilitar la 
comunicació amb totes les direccions. 
Al maig de 2020, la Fundació Orienta va obrir un altre CSMIJ a la ciutat.  
Accions vinculades: S27a, S27b i S27c 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Hospital Sant Joan de Déu/Fundació Orienta 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S28 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar l’adaptació a la nova realitat en el treball. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Contribuir a la protecció de la salut en el treball, fomentant la difusió i aplicació de les 
recomanacions concertades que emanen del Consell de Relacions Laborals. 

 
Descripció de les actuacions: 

Pendent de definir. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: S29a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Instar la Generalitat de Catalunya a una millora integral dels serveis d'atenció sanitària i CAP de 
la ciutat, a través d'un pla conjunt de millora de l'atenció sanitària. 

 
Acció vinculada: 

Instar la Generalitat a obrir els CAP cada dia en aquells barris que per població no disposen d'un 
servei al 100 %. 

 
Descripció de les actuacions: 

En el marc de la coordinació estable amb motiu de la COVID19, es trasllada a la Generalitat de 
manera quotidiana a la Generalitat totes les demandes. Quan s'incorpori el/la nou/va conseller/a 
de Salut s'instarà a acomplir amb totes els acords arribats en el conveni signat el 2017 amb el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
Acció vinculada: S29a, S29b, S29c i S29d 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S29b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Instar la Generalitat de Catalunya a una millora integral dels serveis d'atenció sanitària i CAP de 
la ciutat, a través d'un pla conjunt de millora de l'atenció sanitària. 

 
Acció vinculada: 

Instar la Generalitat a reforçar els CAP de la ciutat, i assegurar que els CAP de la ciutat 
disposen dels recursos humans i dels mitjans per tal d'oferir el seu servei d'acord amb les 
necessitats poblacionals. 

 
Descripció de les actuacions: 

En el marc de la coordinació estable amb motiu de la COVID19, es trasllada a la Generalitat de 
manera quotidiana a la Generalitat totes les demandes. Quan s'incorpori el/la nou/va conseller/a 
de Salut s'instarà a acomplir amb totes els acords arribats en el conveni signat el 2017 amb el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
Acció vinculada: S29a, S29b, S29c i S29d 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S29c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Instar la Generalitat de Catalunya a una millora integral dels serveis d'atenció sanitària i CAP de 
la ciutat, a través d'un pla conjunt de millora de l'atenció sanitària. 

 
Acció vinculada: 

Instar la Generalitat a estendre els CAP progressivament a tots els barris de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

En el marc de la coordinació estable amb motiu de la COVID19, es trasllada a la Generalitat de 
manera quotidiana a la Generalitat totes les demandes. Quan s'incorpori el/la nou/va conseller/a 
de Salut s'instarà a acomplir amb totes els acords arribats en el conveni signat el 2017 amb el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
Acció vinculada: S29a, S29b, S29c i S29d 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S29d 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Instar la Generalitat de Catalunya a una millora integral dels serveis d'atenció sanitària i CAP de 
la ciutat, a través d'un pla conjunt de millora de l'atenció sanitària. 

 
Acció vinculada: 

Analitzar la situació sanitària a la ciutat i traslladar les necessitats sanitàries a la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Descripció de les actuacions: 

En el marc de la coordinació estable amb motiu de la COVID19, es trasllada a la Generalitat de 
manera quotidiana a la Generalitat totes les demandes. Quan s'incorpori el/la nou/va conseller/a 
de Salut s'instarà a acomplir amb totes els acords arribats en el conveni signat el 2017 amb el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
Acció vinculada: S29a, S29b, S29c i S29d 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S30a 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Erradicació de la violència de gènere 

 ODS: 5. Igualtat de gènere 
 

Descripció de la mesura: 

Potenciar les polítiques i accions per erradicar la violència de gènere a L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar els serveis municipals i la coordinació a través de la Taula per la Prevenció i 
Tractament de la Violència Masclista a la ciutat, amb l'objectiu de millorar l’atenció integral a les 
dones i menors víctimes de violència masclista des d’un punt de vista integral. 

 
Descripció de les actuacions: 

Elaboració d'un nou Protocol Marc per actualitzar i implementar un nou model d'intervenció 
integral de prevenció i lluita contra la violència masclista. Previsió d'aprovació per part del ple 
abans de l'estiu.  
Competència Autonòmica pel que fa a pisos d'acollida.  
El CAID es va mantenir obert com a servei essencial durant la pandèmia. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S30b 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Erradicació de la violència de gènere 

 ODS: 5. Igualtat de gènere 
 

Descripció de la mesura: 

Potenciar les polítiques i accions per erradicar la violència de gènere a L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar les polítiques destinades a combatre la violència de gènere que han aflorat com a 
conseqüència del confinament. 

 
Descripció de les actuacions: 

La situació sanitària per COVID-19 ha portat  a incrementar els recursos especialitzats d'acollida 
per a dones i llurs fills i filles  en situació de violència masclista.  
El CAID es va mantenir obert com a servei essencial durant la pandèmia. Com a servei 
essencial aquesta és una acció què no finalitza en una data determinada.  
Realització de tallers per a alumnat dels centres educatius de la ciutat per la prevenció de la 
violència masclista i la construcció d'una societat igualitària. Tallers adaptats a la situació 
sanitària." 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 

173



 
 Codi mesura: S30c 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Erradicació de la violència de gènere 

 ODS: 5. Igualtat de gènere 
 

Descripció de la mesura: 

Potenciar les polítiques i accions per erradicar la violència de gènere a L'Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar l'acompanyament emocional i el treball terapèutic amb dones víctimes de violència 
de gènere. 

 
Descripció de les actuacions: 

El CAID es va mantenir obert com a servei essencial durant la pandèmia, reforçant  l'atenció, 
incrementant els seguiments. (Increment en un 24% les atencions el 2020 respecte al 2019). 

 
Indicadors: 

24% increment atencions any 2020  respecte 2019 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S31 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Erradicació de la violència de gènere 

 ODS: 5. Igualtat de gènere 
 

Descripció de la mesura: 

Lluitar contra la violència de gènere. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Potenciar accions destinades a fomentar la igualtat i la lluita contra la violència de gènere, 
coordinadament i en col·laboració amb altres àrees municipals. 

 
Descripció de les actuacions: 

Implementació d'un sistema de gestió per la transversalitat i treball coordinat entre les diferents 
àrees municipals en favor de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S32 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable:  

 Eix de treball: Drets socials 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques de suport al teletreball a la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació de línies d'ajut i suport a les famílies que no puguin teletreballar i tinguin 
necessitat de portar els seus fills i filles a activitats escolars o extraescolars durant la situació 
d'estat d'alarma per la pandèmia. 

 
Descripció de les actuacions: 

Les circumstàncies vinculades a aquesta proposta van quedar pal·liades amb l'obertura de les 
escoles al setembre del 2020. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S33 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Drets socials 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar noves metodologies d'orientació laboral. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Fomentar noves metodologies d’orientació a partir de la col·laboració entre persones 
desocupades, entitats, empreses, cooperatives i emprenedors. 

 
Descripció de les actuacions: 

La figura de l'orientador/a s'està redefinint, amb una metodologia més integral i coordinada 
(menys segmentada) per vincular l'oferta i potencial demanda de treball a la ciutat, especialment 
en aquells sectors més dinàmics en la creació d'ocupació de la ciutat.  
Accions vinculades E25a, S33 i S35. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S34 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Drets socials 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Garantir l’equitat en l'accés a l'ocupació. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Promoure l’equitat en l’accés a l’ocupació i la lluita contra tota forma d’exclusió social. 

 
Descripció de les actuacions: 

Els diferents programes de formació, capacitació i inserció sociolaboral, treballen amb l'objectiu 
de l'accés al mercat laboral dels diferents col·lectius vulnerables. 
Aplicant la perspectiva de gènere, es disposa d'un programa específic (Inserdona) d'inserció 
laboral per a dones de més de 45 anys. 
Accions vinculades E10a, E10c, E14, E15 i S34 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: S35 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Ocupació, Empresa, Economia Social i Turisme 

 Eix de treball: Drets socials 

 ODS: 8. Treball digne i creixement econòmic 
 

Descripció de la mesura: 

Defensar els drets laborals. 
Pacte local per l’ocupació LH 

 
Acció vinculada: 

Defensar els drets laborals d’aquelles persones que han perdut la feina mitjançant informació, 
assessorament i acompanyament. 

 
Descripció de les actuacions: 

La figura de l'orientador/a s'està redefinint, amb una metodologia més integral i coordinada 
(menys segmentada) per vincular l'oferta i potencial demanda de treball a la ciutat, especialment 
en aquells sectors més dinàmics en la creació d'ocupació de la ciutat.  
Accions vinculades E25a, S33 i S35. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 

179



 
 Codi mesura: S36 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Drets socials 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Donar suport a la ciutadania de L’Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Instar l’Estat i la Generalitat a agilitzar els pagaments als veïns i veïnes del municipi que tinguin 
en tramitació les seves prestacions d’ERTO, ingrés mínim vital o renda garantida de ciutadania. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'Ajuntament de L'Hospitalet instarà a l'administració competent en cada matèria per tal que posi 
els recursos tècnics i materials adients per tal que donin compliment de les seves obligacions i 
ajudes amb els veïns i veïnes de la ciutat.   
Acció vinculada: S36 i S37 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Estatal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: S37 

 Entorn: Social 

 Àrea responsable: Àrea d'Alcaldia-Presidència 

 Eix de treball: Drets socials 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Donar suport a la ciutadania de L’Hospitalet. 

 
Acció vinculada: 

Instar el Govern de l’Estat a legislar per emparar la paralització dels desnonaments. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'Ajuntament de L'Hospitalet instarà a l'administració competent en cada matèria per tal que posi 
els recursos tècnics i materials adients per tal que donin compliment de les seves obligacions i 
ajudes amb els veïns i veïnes de la ciutat.   
Acció vinculada: S36 i S37 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Pendent 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Estatal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: U01a 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Neteja 

 ODS: 6. Aigua neta i sanejament 
 

Descripció de la mesura: 

Augmentar els recursos dedicats i millorar la gestió dels processos de neteja i desinfestació dels 
espais més concorreguts. 

 
Acció vinculada: 

Activar un pla de reforç de neteja viària incrementant la plantilla de treballadors dedicats a 
aquest fi. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'han realitzat diferents actuacions que complementen les realitzades per les brigades i també 
d'altres contractes, prioritzant la neteja de zones de jocs infantils. 
S'han reorganitzat els serveis interns per prioritzar la neteja viària, a la vegada que s'han adquirit 
2 camions i 20 motxilles. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U01b 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Neteja 

 ODS: 6. Aigua neta i sanejament 
 

Descripció de la mesura: 

Augmentar els recursos dedicats i millorar la gestió dels processos de neteja i desinfestació dels 
espais més concorreguts. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar el nombre de contenidors de reciclatge específics en aquells llocs de major 
afluència, per al dipòsit de mocadors, mascaretes o material d'un sol ús. 

 
Descripció de les actuacions: 

Un cap fetes les consultes pertinents als responsables sanitaris, ens han indicat que no es 
viable la recollida d'aquests residus ja que si estaria considerat com a residu sanitari. En 
contacte amb el Departament de Salut de la Generalitat. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Compartida Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U01c 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Neteja 

 ODS: 6. Aigua neta i sanejament 
 

Descripció de la mesura: 

Augmentar els recursos dedicats i millorar la gestió dels processos de neteja i desinfestació dels 
espais més concorreguts. 

 
Acció vinculada: 

Prioritzar la neteja viària, la recollida de residus i la desinfecció dels espais més concorreguts i 
susceptibles de contagis. 

 
Descripció de les actuacions: 

Actualment s'ha modificat per adaptar la neteja a la nova situació. La desinfecció es realitza amb 
la brigada municipal un cop s'han redissenyat els recorreguts per procurar adaptar els mateixos 
a les zones més sensibles. Per la desinfecció, s'utilitzen els dos camions nous. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U02 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Salut 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Garantir la continuïtat i millora dels recursos sanitaris de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar el projecte de l'Hospital General Can Rigal. 

 
Descripció de les actuacions: 

En el Conveni (Pacte en defensa d’una salut pública i de qualitat) signat amb data de setembre 
del 2018 es va recollir el compromís de la Generalitat d'analitzar l'impuls d'un nou Hospital 
General a Can Rigal. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: U03a 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Recuperar espais de mobilitat per a la ciutadania (bicicletes, vianants, espais d’hostaleria i altres 
establiments comercials). 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la limitació de  l'estacionament de motos en les voreres per recuperar espai per a la 
ciutadania i millorar l'accessibilitat, habilitant nous espais d'aparcament en calçada. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'acció s'està desenvolupant i s'ha adequat dins el Pla de Mobilitat Urbana. 
Realitzades actuacions de noves aceres tàctiques. 
S'han ampliat les places d'aparcaments en calçada. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U03b 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Recuperar espais de mobilitat per a la ciutadania (bicicletes, vianants, espais d’hostaleria i altres 
establiments comercials). 

 
Acció vinculada: 

Estudiar un pla d’urbanisme i mobilitat al voltant del centre mèdic i campus de Bellvitge. 

 
Descripció de les actuacions: 

En col·laboració amb L'Hospital de Bellvitge s'està estudiant una modificació puntual del PGM 
per actualitzar la situació al nou Hospital construït, amb el corresponent estudi de mobilitat. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Hospital de Bellvitge 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U04 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Estudiar l’augment de zones d’estacionament controlat. 

 
Acció vinculada: 

Reduir la circulació de vehicles de fora de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

En ampliació de les zones AIRE. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En tramitació 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U05 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Elaborar un pla de  conversió en zona de vianants, que inclogui les necessitats de distanciament 
social a la via pública generades per la pandèmia. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar l'ampliació del tancament d’alguns carrers i avingudes o carrils de circulació, total o en 
franges horàries en dies laborals i festius, per tal que les famílies i els infants puguin passejar i 
gaudir d’activitats. 

 
Descripció de les actuacions: 

Es va realitzar el tancament d'alguns carrers durant l'etapa més dura de la pandèmia com a 
prova pilot. 
Està prevista la reordenació de l'Avda. Miraflores i el carrer Progrès entre altres. 
S'estudiarà el tancament d'altres carrers de la ciutat per prioritzar l'espai per als vianants. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U06a 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Fomentar  l’ús de la bicicleta. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la  creació d'un sharing de bici per ajudar a millorar la mobilitat, amb manteniments i 
gestió a través de col·lectius en risc d’exclusió. 

 
Descripció de les actuacions: 

En converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per signar un conveni de sharing de bici.  
Està previst que L'Hospitalet signi aquest conveni els propers mesos, amb previsió d'execució 
entre 2022 i 2023. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: U06b 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Fomentar  l’ús de la bicicleta. 

 
Acció vinculada: 

Ampliació de la xarxa de carril bici. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'ha augmentat aquests darrers 2 anys els KM ciclables a L'Hospitalet mitjançant carrils bici. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 

191



 
 Codi mesura: U06c 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Fomentar l’ús de la bicicleta. 

 
Acció vinculada: 

Establir un Pla estratègic de ciclisme: Crear un pla estratègic de ciclisme urbà  amb la 
col·laboració de clubs ciclistes i federacions esportives, premiant l'ús de la bicicleta amb el 
pagament per quilòmetres i treballant conjuntament amb agents de L'Hospitalet en els seus 
programes integrals per fomentar l'ús de la bicicleta. 

 
Descripció de les actuacions: 

En fase d'estudi. A treballar valorant participació de L'Hospitalet, de fa anys, dins la xarxa de 
Ciutats per la Bicicleta. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: U07a 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la circulació sostenible de vehicles de motor. 

 
Acció vinculada: 

Crear zones d'estacionament especials per a serveis de vehicles compartits (bici, moto, cotxe, 
furgoneta, etc.). 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: U07b 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la circulació sostenible de vehicles de motor. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar  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. 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 

194



 
 Codi mesura: U07c 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la circulació sostenible de vehicles de motor. 

 
Acció vinculada: 

Fomentar la instal·lació de punts de recàrrega amb places d'aparcament en centres comercials i 
pàrquings públics, per facilitar la dotació per a la recàrrega de flotes de vehicles. 

 
Descripció de les actuacions: 

Està previst fer un estudi d'electrificació de les places en els aparcaments municipals de La 
Farga.  
En fase de preparació una nova ordenança per als nous edificis i activitats.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U07d 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la circulació sostenible de vehicles de motor. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar l’ús del vehicle elèctric compartit. 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: U07e 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la circulació sostenible de vehicles de motor. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació d'un sharing de vehicles incorporant en la gestió i manteniment la inserció de 
persones en risc d'exclusió laboral. 

 
Descripció de les actuacions: 

En la implantació del nostre sharing de vehicles, pe facilitar-ne l'ús, vam tenir en compte i valorar 
positivament que tots els vehicles de la xarxa fossin híbrids. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: U07f 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la circulació sostenible de vehicles de motor. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació d’un sharing de moto per ajudar a millorar la mobilitat, amb manteniments i 
gestió a través de col·lectius en risc d’exclusió. 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: U07g 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la circulació sostenible de vehicles de motor. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació de zones de zero emissions al voltant de les escoles d'infantil i primària per 
reduir el risc d'atropellament i millorar la qualitat de l'aire en aquests entorns on els nostres petits 
passen molta part del seu temps, reduint el risc de patir malalties cardiorespiratòries o del 
sistema nerviós. 

 
Descripció de les actuacions: 

El mes de juliol 2020 es va demanar a totes les escoles informació d'entrades i sortides dels 
alumnes. 
Valorant la informació rebuda, a través de mobilitat tàctica i conjuntament amb EPHUS, 
Mediambient i Sostenibilitat, es va poder actuar en unes 60 escoles al començar el curs escolar 
2020/2021. 
En fase de treball un segon pla d'actuació amb altres 30/40 escoles per fer-ho durant l'estiu 
2021. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U08 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Optimitzar la mobilitat (aforament) i l’accés a totes les zones de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Realitzar un estudi d'optimització de control d'aforament de places i parcs en temps real. 

 
Descripció de les actuacions: 

En estudi. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: U09 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Garantir l’accessibilitat. 

 
Acció vinculada: 

Eliminar obstacles i barreres, complint amb el pla d'eliminació de barreres arquitectòniques. 

 
Descripció de les actuacions: 

Després de les darreres adaptacions, en aquest moments, les barreres arquitectòniques en 
l'espai públic s'han reduït al 10%, i les existents a equipaments al 25%.  
Totes les noves inversions ja són accessibles.  
Com exemple, a Can Serra (Plaça de la Font), a finals d'abril, tindrem el projecte executiu del 
nou ascensor. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U10 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Mobilitat sostenible 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure la mobilitat sostenible en l’àmbit del treball. Pacte local per l’ocupació L’H 

 
Acció vinculada: 

Impulsar la mobilitat sostenible, tenint en compte les necessitats i característiques específiques 
de la mobilitat de persones i mercaderies en l’àmbit del treball, així com dels polígons industrials. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'han realitzat diferents accions en polígons industrials per facilitar la mobilitat sostenible. 
Treballem per afavorir la corresponsabilitat, junt amb les empreses, d'afavorir la mobilitat 
sostenible dels treballadors. 
Actualment el Polígon Pedrosa ja és un zona de baixes emissions. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U11 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Transició energètica 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar la transició energètica per fer front al canvi climàtic. Pacte local per l’ocupació L’H 

 
Acció vinculada: 

Promoure els canvis per fer front a la situació d’emergència climàtica, abordant elements de 
transició energètica, energies renovables i models d’àrees d’activitat econòmica que facin 
possible encabir la indústria i sectors productius. 

 
Descripció de les actuacions: 

Estem treballant en conjunt amb AMB, Promoció Econòmica i les diferents associacions dels 
polígons industrials. 
Ja tenim diferents estudis per la promoció de l'energia renovable en diferents zones industrials. 
A la vegada, estudiem la possibilitat de crear comunitats de consum energètic dins del propi 
polígon industrial. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació / AMB 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: U12 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Transició energètica 

 ODS: 7. Energia neta i assequible 
 

Descripció de la mesura: 

Generar energia per al subministrament a famílies i pimes de la ciutat. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar i definir les opcions d'impulsar com a ajuntament una operadora energètica pública 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. 

 
Descripció de les actuacions: 

Treball conjunt amb l'AMB per tal que l'operador metropolità pugui arribar a ser l'operador 
municipal i amb posterioritat anar-ho ampliant a la ciutadania. 
L'Hospitalet és un dels primers Ajuntaments que s'ha adherit a aquest projecte. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: AMB 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: U13a 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Acció contra la Covid-19 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure accions d'educació i mesures de prevenció de rebrot de la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar el programa d'agents cívics i augmentar el nombre d'agents actuals per millorar la 
conscienciació, informació i compliment de les recomanacions de seguretat i protecció, l'ús de 
l'espai públic, el civisme i la convivència. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'han contractat 10 nous tècnics de control de l'espai públic. 
Previst ampliar de cara als mesos d'estiu el nombre d'agents cívics. 
També es preveu ampliar (a partir del segon semestre del 2021), un 20% la dedicació horària de 
tots els Agents Cívics de la ciutat. Pendent signatura de contracte. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U13b 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Acció contra la Covid-19 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure accions d'educació i mesures de prevenció de rebrot de la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Establir un pla de xoc als centres escolars i les escoles bressol públiques per dur a terme 
accions de manteniment i desinfecció diària. 

 
Descripció de les actuacions: 

En les escoles bressol municipals es van dotar de mampares i tanques de separació per a 
atenció presencial a famílies i manteniment de grups bombolla en activitats ordinàries, com en el 
menjador escolar. 
En el cas de les escoles d'infantil i primària, d'educació especial i d'adults públiques s'han 
incorporat hores addicionals al contracte per cobrir la franja matí-migdia de neteja de lavabos i 
de zones de més concurrència i també s'ha incrementat la neteja en les aules d'educació infantil 
que s'han desdoblat en pandèmia. 
En els centres de secundària s'ha fet un reforç també de la neteja i desinfecció diària a càrrec de 
despesa del Departament d'Educació. 
Accions vinculades: S21a , U13b i U13c 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Autonomia de centre (Departament d'Ensenyament) 

 Agents col·laboradors: Centres Educatius 

 
 Pressupost total de l’acció: despesa neteja ajuntament:           239.600 € 

 Situació pressupost: Previst 
206



 
 Codi mesura: U13c 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Acció contra la Covid-19 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure accions d'educació i mesures de prevenció de rebrot de la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Facilitar suport als centres escolars i escoles bressol públiques per implementar mesures de 
prevenció, protecció i seguretat dels infants en els propers mesos i fases de desconfinament. 

 
Descripció de les actuacions: 

Tots els centres educatius de la ciutat, d'educació primària i/o secundària, han articulat des del 
juliol del 2020 (amb diverses actualitzacions) un Pla Especial per la COVID19. D'altra banda 
l'Ajuntament va reforçar actuacions de neteja i desinfecció.  
Des d'Educació, EPHUS i Mobilitat s'està duent a terme, en diferents fases, la implementació 
d'espais escolars segurs a les entrades i sortides de l'escola. 
Accions vinculades: S21a , U13b i U13c 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2021 

 Competencia: Autonomia de centre (Departament d'Ensenyament) 

 Agents col·laboradors: Centres Educatius 

 
 Pressupost total de l’acció: despesa neteja ajuntament:           239.600 € 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U13d 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Acció contra la Covid-19 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure accions d'educació i mesures de prevenció de rebrot de la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Dur a terme accions de prevenció sanitària per anticipar-se a un possible rebrot de la pandèmia: 
a) Centralitzar les peticions de necessitats d’equips de protecció individuals (EPI). 
b) Disposar de suficients elements de prevenció individuals (EPI i gels desinfectants) per als 
treballadors públics i la població i, en especial, per als col·lectius més vulnerables. 
c) Centralitzar les tasques de desinfecció, planificar-les i programar-les. 

 
Descripció de les actuacions: 

En tots els equipaments municipals amb usuaris (Equipament dels Alps, Centres d'Atenció 
Familiar)  es continuen repartint mascaretes i es segueixen tots els protocols sanitaris . 
També es reparteixen ara mascaretes a la gent gran (en domicili i residències).  
Repartiment de Protecció Civil i empreses prestadores de serveis de material de protecció.  
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U13e 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

 Eix de treball: Acció contra la Covid-19 

 ODS: 3. Salut i benestar 
 

Descripció de la mesura: 

Promoure accions d'educació i mesures de prevenció de rebrot de la Covid-19. 

 
Acció vinculada: 

Establir un segell de qualitat Stop Covid-19 a equipaments i locals municipals. 

 
Descripció de les actuacions: 

Establert protocol actualitzat amb cada àrea. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Acció finalitzada 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2021 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U14a 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Equipaments 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Coordinar-se amb altres institucions. 

 
Acció vinculada: 

Cedir sol públic perquè la Generalitat construeixi els Centres Educatius que calen a la ciutat 
(Primària, Secundària i Educació Especial). 

 
Descripció de les actuacions: 

S'està treballant amb la Generalitat per a la cessió d'espais per a la construcció d'equipaments 
educatius. S'està estudiant la generació de sòl al Camí de la Riereta i a la pastilla ubicada entre 
Pau Casals i Fabregada. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U14b 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Innovació, Educació i Cultura 

 Eix de treball: Equipaments 

 ODS: 4. Educació de qualitat 
 

Descripció de la mesura: 

Coordinar-se amb altres institucions. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar el treball de la Taula Mixta Generalitat-Ajuntament per a la millora de l’educació. 

 
Descripció de les actuacions: 

La Taula mixta Generalitat i Ajuntament es reuneix de manera periòdica i significa un canal de 
comunicació àgil eficaç entre ambdues administracions.  
Temes com planificació educativa,  obres en centres escolars, o temes d'urgència. Recull de les 
reunions realitzades des d'inici de curs i temes tractats.  
Pla d'Urgència (5 ó 6 centres on s'han de fer obres). 
 

 
Indicadors: 

S'ha realitzat una Taula Mixta en novembre de 2020 en què s'han tractat: escolarització del curs 
20-21 i la planificació escolar del 21-22, obres pendents i escoles de pla d'urgència. 
S'ha realitzat una reunió amb el Director General de Centres Públics pe 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament avançat 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Compartida Autonòmica 

 Agents col·laboradors: Generalitat de Catalunya 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U15 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Medi ambient 

 ODS: 13. Acció climàtica 
 

Descripció de la mesura: 

Facilitar la participació en programes d'educació mediambiental. 

 
Acció vinculada: 

Potenciar l'educació mediambiental —Agenda 2030, escoles verdes, programa d’horts escolars, 
apadrinament del riu Llobregat tenint en compte els seus ecosistemes, incorporació a la Xarxa 
d’Escoles per a la Sostenibilitat (XESC) i altres projectes. 

 
Descripció de les actuacions: 

Seguirem fomentant l'ús a les escoles dels horts escolars.  
Estem el·laborant el Pla Director d'Educació Ambiental 2030. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U16 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Medi ambient 

 ODS: 13. Acció climàtica 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar programes per lluitar contra el canvi climàtic. Pacte local per l’ocupació L’H 

 
Acció vinculada: 

Treballar exhaustivament contra el canvi climàtic amb l’objectiu principal de desenvolupar un 
sistema preventiu per enfortir la salut de la ciutadania. 

 
Descripció de les actuacions: 

Hem definit 2 estratègies per afrontar el canvi climàtic: reducció del cotxe privat, facilitant l'ús del 
transport públic, i diferents accions per portar el verd al ciutadà. 
Definit el Pla Director del Verd, amb indicadors concrets de tipologia d'arbres segons l'espai on 
aniràn destinats per procurar un màxim rendiment al voltant del CO2. 
Estudi i anàlisi conjunt amb la Universitat de Sevilla en diferents espais verds de la ciutat per 
analitzar l'impacte. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Pacte local per l'ocupació de L'H 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U17a 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea de Convivència i Seguretat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar el servei de mediació per evitar els processos judicials que puguin derivar en 
desnonaments. 

 
Descripció de les actuacions: 

Aquest servei existeix e incorpora no només la mediació, si no també l'assitència social a les 
famílies afectades. Tot i així, el servei està estudiant millores en relació al temps de resposta i a 
les ajudes que reben les famílies. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2022 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U17b 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Cessió de sòl per fer un parc públic d'habitatge social i de promoció pública. 

 
Descripció de les actuacions: 

L'Ajuntament no construeix habitatge públic, sinó l'INCASOL o altres agents promotors.  S'està 
generant sòl en la zona de  Cosme Toda, Rambla Mig 1 i 2, zona Vilafranca (Canigó i Avinguda 
Josep Tarradelles) i a Ventura Gassol.  El 30% d'aquestes promocions es resercen a  Habitatge 
de Protecció Oficial. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U17c 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Desenvolupar un pla de xoc de detecció de l'infrahabitatge a la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

En marxa l'estudi de detecció d'habitatges en locals i la seva possibilitat de legalització. 
Treballarem conjuntament amb Serveis Socials i els tècnics del Padrò Municipal per determinar 
en quina situació i quins ajuts necessiten les persones que viuen en aquest tipus d'habitatge que 
no reuneix les condicions suficients per garantir una adequada habitabilitat. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 
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 Codi mesura: U17d 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Incrementar l'oferta d'habitatge social i crear més facilitats perquè les persones sense llar 
accedeixin a un habitatge públic (model Housing First). 

 
Descripció de les actuacions: 

Estem acabant de definir les properes compres d'habitatges per incrementar fins a 50 els 
habitatges socials per part de l'Ajuntament. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Compartida Autonòmica 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Cal dotació 

217



 
 Codi mesura: U17e 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Estudiar la creació de nous models d'habitatge o convivència per a persones grans. Incorporar a 
la borsa d'habitatge criteris adaptats a la vulnerabilitat de les persones grans. 

 
Descripció de les actuacions: 

Estem definint el nou Pla Local d'Habitatge, que ens permetrà donar forma i solució a les 
variades possibilitats d'habitatge segons les diferents necessitats de la ciutadania. 
El pla està previst que tingui una duració de 6 anys: 2021 - 2027. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Compartida Autonòmica 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U17f 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Millorar l'oferta de pisos d'emancipació juvenil a la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Estem definint el nou Pla Local d'Habitatge, que ens permetrà donar forma i solució a les 
variades possibilitats d'habitatge segons les diferents necessitats de la ciutadania. 
El pla està previst que tingui una duració de 6 anys: 2021 - 2027. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Compartida Autonòmica 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U17g 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 1. Fi de la pobresa 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar polítiques que afavoreixin polítiques de lloguer social. 

 
Descripció de les actuacions: 

Estem definint el nou Pla Local d'Habitatge, que ens permetrà donar forma i solució a les 
variades possibilitats d'habitatge segons les diferents necessitats de la ciutadania. 
El pla està previst que tingui una duració de 6 anys: 2021 - 2027. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Compartida Autonòmica 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U17h 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Promoure la rehabilitació d’habitatges mitjançant un pla de rehabilitació d'edificis i la creació 
d'una línia d'ajuts. 

 
Descripció de les actuacions: 

 
En converses amb AMB, s'està treballant un projecte per zones específiques de la ciutat, 
especialment a la zona nord. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: U17i 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Habitatge 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Impulsar polítiques d’habitatge social i rehabilitació d’habitatges. 

 
Acció vinculada: 

Reforçar la captació d'habitatge privat a través de la borsa de mediació per al lloguer social. 

 
Descripció de les actuacions: 

En aquest darrer any hem captat 20 vivendes per la borsa de lloguer social provinent de 
propietaris particulars. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U18 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Infraestructures per la connectivitat 

 ODS: 10. Reducció de les desigualtats 
 

Descripció de la mesura: 

Potenciar l’accés digital gratuït a espais públics. 

 
Acció vinculada: 

Crear un WIFI públic lliure a tota la ciutat per tal d'evitar la bretxa digital i reduir despeses a les 
famílies, alumnes i empreses , assegurant en tot moment que és segur. 

 
Descripció de les actuacions: 

El wifi públic està limitat en la seva capacitat (restricció imposada pel Ministeri). Des d'Europa 
(WIFI for Europe) s'està impulsant canviar aquesta tendència i marca l'objectiu de facilitar un wifi 
públic amb més capacitat.  El wifi públic està instal·lat en equipaments municipals i també en 
l'entorn de la fira. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: U19a 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Espai verd 

 ODS: 15. Vida terrestre 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar espais verds, zones de descans i circuits esportius a l’aire lliure i protegir espais 
considerats com a reserva mediambiental. 

 
Acció vinculada: 

Millorar les condicions d'ombra, temperatura i humitat de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

Estem estudiant les zones infantils de la ciutat, amb l'objectiu d'assolir que el 40% tinguin ombra 
verda, natural. 
Treballant activament en el Pla de Naturalització de les escoles. Una de les linies d'ajudes 
demanades a Next Generation, corresponen a l'objectiu de que totes les escoles disposin d'un 
projecte de naturalització. 
Prioritzem l'ombra verda perquè afavoreix i millora la humitat. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Previst 
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 Codi mesura: U19b 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Espai verd 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar espais verds, zones de descans i circuits esportius a l’aire lliure i protegir espais 
considerats com a reserva mediambiental. 

 
Acció vinculada: 

Augmentar les zones verdes i passar dels 6 metres quadrats actuals als 10-15 metres quadrats 
que recomana l’OMS. 

 
Descripció de les actuacions: 

El nou pla director del verd urbà ens permet avançar en aquesta línia. Actualment tenim en 
marxa la plantació de 700 arbres nous, el disseny de les zones infantils amb ombra natural i el 
projecte de naturalització de les escoles. 
En marxa diferents projectes de col·laboració publico-privats per afavorir les cobertes verdes. 
Treballant en dos grans línies: El cobriment verd de les vies, i el projecte de Can Trabal perquè 
acabi sent el parc urbà més gran de Barcelona. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: U19c 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Espai verd 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar espais verds, zones de descans i circuits esportius a l’aire lliure i protegir espais 
considerats com a reserva mediambiental. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar un altre pulmó verd a la zona nord de la ciutat amb la creació d’un parc interurbà a Can 
Rigal. 

 
Descripció de les actuacions: 

Pendent d'aprovació del Pla urbanístic d'aquesta zona. Depèn de la iniciativa privada i ha 
mostrat interès. L'element més complex d'aquesta actuació  és  veure com s'actua sobre 
l'estació d'ENDESA. 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Privada 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit 

 Situació pressupost: Iniciativa privada 
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 Codi mesura: U19d 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Espai verd 

 ODS: 9. Indústria, innovació i infraestructures 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar espais verds, zones de descans i circuits esportius a l’aire lliure i protegir espais 
considerats com a reserva mediambiental. 

 
Acció vinculada: 

Realitzar un pla d'acció per protegir, millorar i adaptar la ribera del Llobregat com a espai 
saludable i reserva mediambiental de la ciutat. 

 
Descripció de les actuacions: 

S'està treballant activament en la Taula Sectorial de Canvi Climàtic.  
I amb la col·laboració de l'AMB, estem definint n un programa específic de rehabilitació de la 
ribera del riu Llobregat. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: AMB 

 Agents col·laboradors: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Sol·licitud ajuts a altres administracions 
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 Codi mesura: U19e 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Espai verd 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar espais verds, zones de descans i circuits esportius a l’aire lliure i protegir espais 
considerats com a reserva mediambiental. 

 
Acció vinculada: 

Crear el corredor verd per afavorir la proximitat dels espais verds als ciutadans. 

 
Descripció de les actuacions: 

El nou pla director del verd urbà ens permet avançar en aquesta línia. 
En marxa diferents projectes de col·laboració público-privats per afavorir les cobertes verdes. 
Treballant en dos grans línies: El cobriment verd de les vies, i el projecte de Can Trabal perquè 
acabi sent el parc urbà més gran de Barcelona. 
Acabant de definir el futur corredor verd al districte III. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En estudi 

 Data prevista de finalització:  Pendent de definir 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: U19f 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Espai verd 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar espais verds, zones de descans i circuits esportius a l’aire lliure i protegir espais 
considerats com a reserva mediambiental. 

 
Acció vinculada: 

Impulsar l'ampliació de les zones de descans i seients a tota la ciutat, també als espais guanyats 
al trànsit rodat, mitjançant elements provisionals. 

 
Descripció de les actuacions: 

Hem canviat el darrer any més de 1500 bancs a tota la ciutat. Tenim prevista la col·locació 
d'altres 2000 més. 
En marxa un pla de renovació del mobiliari urbà (jardineres, bancs…) 
Està prevista una actuació de millora en totes les zones de jocs infantils. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: Inici de les actuacions 

 Data prevista de finalització:  2n semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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 Codi mesura: U19g 

 Entorn: Urbà 

 Àrea responsable: Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat 

 Eix de treball: Espai verd 

 ODS: 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 

Descripció de la mesura: 

Ampliar espais verds, zones de descans i circuits esportius a l’aire lliure i protegir espais 
considerats com a reserva mediambiental. 

 
Acció vinculada: 

Crear jocs i circuits esportius a l’aire lliure, que permetin la millora de la qualitat dels espais 
públics amb la transformació de zones dures de carrers i places, comptant en el projecte amb la 
participació ciutadana. 

 
Descripció de les actuacions: 

Hem treballat conjuntament amb Esports realitzant 13 circuits saludables que integrarem en 
espais verds de la ciutat. 
Ja hem començat a implementar-ho a Les Planes i Bellvitge i sortirà a concurs la compra de 
"màquines" per col·locar als diferents espais. 
 

 
Indicadors: 

Pendents de definir. 

 
 Estat de l’actuació: En desenvolupament 

 Data prevista de finalització:  1r semestre 2023 

 Competencia: Municipal 

 Agents col·laboradors:  

 
 Pressupost total de l’acció: No definit. 

 Situació pressupost: Pendent Fons Europeu 
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