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1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT  

El Consell de Ciutat de L’Hospitalet és el m{xim òrgan consultiu de participació ciutadana 
de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat i està integrat per representants de les entitats 
socials, econòmiques, professionals i veïnals de la ciutat. 
 

El Consell de Ciutat té com a objectius promoure, vehicular i coordinar la participació de 

la ciutadania i de tots els agents socials vinculats a la ciutat, amb l’objecte de promoure el 

debat, aportar iniciatives, encarregar estudis i fer propostes o suggeriments sobre 

qüestions que afecten la sostenibilitat, la cohesió social i el desenvolupament econòmic, 

social i cultural de L’Hospitalet; especialment sobre l’estratègia de futur i els grans 

projectes de ciutat. 

 

En aquest sentit, segons l’article 62 del Reglament de participació ciutadana de 

L’Hospitalet de Llobregat, del 25 de febrer de 2013, que té per títol L’Agenda 

Participativa de Ciutat, “l’Agenda de participació ciutadana és l’instrument mitjancant el 

qual s’agrupen els processos participatius de temàtica sectorial, territorial o global de 

ciutat que no s’integrin de manera preceptiva en un procediment administratiu. Per tal 

de mantenir actualitzada la informació dels processos participatius els diferents 

departaments municipals faran arribar a la secretaria del Consell Social de Ciutat, una 

fitxa descriptiva de l’objecte del procés, les necessitats a les quals pretén donar resposta, 

qui en formarà part i com desenvoluparà la tasca que té encomanada, així com els 

efectes del procés. La Comissió Permanent del Consell Social serà l’encarregada de 

prendre coneixement del procés i incorporar-lo a la Memòria anual de participació, i la 

Presidència n’ordenarà la difusió a tots els canals i mitjans de comunicació de 

l’Ajuntament. Així mateix es donarà compte del procés i se’n difondran els resultats”. 

 

El present document té la voluntat d’informar els consellers i conselleres membres del 

Consell de Ciutat sobre els principals processos participatius previstos en el proper any 

2018 i d’acomplir, d’aquesta manera, un doble objectius:  

 

1) Donar resposta al requeriment de l’article 62 Reglament municipal orgànic de 

participació ciutadana de L’Hospitalet. 

2) Afavorir la transparència, la planificació i la rendició de comptes de l’actual 

Regidoria de Participació de la ciutat de L’Hospitalet. 

 



  
 

Servei de Participació  
Regidoria de Participació Ciutadana  

 

 

2. PROCÉS PARTICIPATIU: DEFINICIÓ D’USOS DEL FUTUR PARC GRANVIA-LLOBREGAT  

Nom del procés 
Procés participatiu per a la definició d’usos del futur parc Granvia-Llobregat  

Àmbit Ciutat   

Necessitats a 
les quals pretén 
donar resposta 

 El Pla director urbanístic (PDU) Granvia-Llobregat és un projecte de ciutat que preveu una profunda transformació d’unes 105 
hectàrees situades a la vora del riu Llobregat, que corresponen a un 8% del territori de l’Hospitalet de Llobregat. D’aquestes 
105 hectàrees, un 65% són de sòl públic, la  majoria del qual (un 53%) serà zona verda.  
Tenint en compte aquestes dades, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha decidit posar en marxa un procés participatiu per rebre 
aportacions ciutadanes orientades a definir els usos del parc públic Granvia-Llobregat i de les masies Cal Trabal, Ca l’Esquerrer 
i Cal Masover Nou. 
Aquest procés servirà per elaborar una estratègia innovadora, consistent i legitimada, que ajudi a crear una cultura de ciutat i 
una aportació col·lectiva a l’hora de dissenyar un dels parcs urbans més grans de Catalunya. 

Descripció  i 
objectius 

 El procés respon a un projecte de ciutat, per tant té en compte les característiques metodològiques estandarditzades pròpies 
dels grans processos participatius de ciutat:  
 

 Qüestionari/enquesta participatiu.  
 Informador/ores de carrer per tal de donar suport en l’elaboració del qüestionari i facilitar el coneixement del 

procés participatiu.  
 Sessions presencials de treball. 
 Quaderns de debats adreçats, especialment, a la  comunitat educativa.  
 Web de participació de L’Hospitalet: www.lhon-participa.cat. 

 
El procés participatiu garantirà que es recullin propostes amb relació a cinc àmbits temàtics clau per a la definició del futur 
parc: 
 

 L’ús com a parc urb{. 

http://www.lhon-participa.cat/
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 L’ús com a zona agr{ria. 
 L’ús com a espai natural. 
 L’ús ciutadà al qual es destinaran les tres masies. 
 L’ús de la xarxa de camins del futur parc. 

 
El procés constarà de tres fases. 1) La fase informativa, durant els mesos de març i abril, 2) la fase participativa, entre els 
mesos d’abril i setembre i 3) la fase de devolució, entre els mesos d’octubre i gener de 2019. 
Els objectius del procés són:  
 Informar la ciutadania de... 

 Implicar la ciutadania en... 
  Recollir aportacions ciutadanes sobre....  
 Impulsar dinàmiques participatives associades als grans projectes i prioritats de la ciutat.  

Data d’inici  Abril de 2018 

Data de 
finalització 

Desembre de 2018 

Àrea municipal 
Regidoria de Participació - Àrea d’Alcaldia-Presidència 
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació  

A qui va dirigit Ciutadania de L’Hospitalet  

Efectes 
previstos del 
procés 

Una ciutadania més implicada en els grans projectes estratègics de la ciutat. 
Un parc públic dissenyat de manera integral, consensuat i d’acord amb les necessitats i propostes recollides per la ciutadania. 
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3. RETORN I SEGUIMENT DEL PROCÉS L’H ON DELS BARRIS  

Nom del procés 
L’Hon dels barris   

Àmbit Ciutat   

Necessitats a 
les quals pretén 
donar resposta 

L’h ON dels Barris és un procés participatiu, la finalitat del qual és generar una visió compartida sobre el posicionament, els 
objectius de futur i les actuacions que cal impulsar als districtes i als barris de la ciutat. 

Descripció  i 
objectius 

Tal com assenyalen les normes del procés participatiu, l’Ajuntament de L’Hospitalet garantir{ el retorn a la ciutadania dels 
resultats del procés participatiu com a mecanisme de transparència i rendició de comptes. 
El retorn haur{ d’incloure els següentsaspectes: (citeu tres punts) 
 

1. La memòria del procés participatiu, amb una síntesi de les aportacions realitzades per la ciutadania referents al 
diagnòstic de la situació actual, la visió de futur i les propostes d’actuacions de millora dels barris i els districtes. 

2. La informació justificada sobre les propostes que es duran a terme a curt termini, les aportacions que s’integraran a 
l’estratègia municipal a mitj{ i llarg termini, i les que quedin descartades. 
 

El retorn es realitzarà a través dels canals següents: 
 

1. A les sessions obertes a la ciutadania que tractaran de manera monogràfica la devolució sobre el conjunt del procés 
participatius L’H ON dels barris (diagnosis/visions i propostes). LHON  o L’HON? 

2. Mitjançant la publicació dels continguts del procés participatiu al web www.lhon-participa.cat, que serà presentat als 
consells de districte i al Consell de Ciutat. 

 

Data d’inici  Febrer de 2017 

Data de Desembre de 2018 

http://www.lhon-participa.cat/
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finalització 

Àrea municipal 
Regidoria de Participació - Àrea d’Alcaldia-Presidència 
Gabinet d’Alcaldia - Àrea d’Alcaldia-Presidència 
 

A qui va dirigit Ciutadania de L’Hospitalet  

Efectes 
previstos del 
procés 

Una ciutadania informada, a la quals es passa comptes dels impactes dels processos participatius.  
Un govern transparent que dona compte de la presa de decisions a partir de l’escolta activa de la ciutadania.  
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4. SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Nom del procés Seguiment dels pressupostos participatius  

Àmbit Consells de districte i ciutadania 

Necessitats a les quals pretén 
donar resposta 

Donar resposta a la moció del ple, presentada pel grup municipal Ciutadans/Ciudadanos (Acord de 
Ple núm.: [11]U090000/01890) “Para regular la participación de la ciudadanía de L’Hospitalet en la 
elaboración de los presupuestos; decidiendo el destino directo del 0,5 % del presupuesto económico 
de ingresos, de los presupuestos generales del ayuntamiento, para financiar uno o varios proyectos”. 
La citació no està ben enllaçada. 

Descripció i objectius 

Després de l’elaboració de la prova pilot dels pressupostos participatius en el marc dels consells de 
districte, on es varen destinar 500.000€ del capítol d’inversions per a cadascun dels districtes de la 
ciutat, és el moment de dotar de contingut la fase que té per finalitat la “concreció, execució i 
seguiment de projectes 2017-2019”.  
S’habilitar{ al web www.lhon-participa.cat un espai perquè la ciutadania pugui fer el seguiment de 
l’evolució i l’estat de les obres prioritzades en el marc del procés.  
També es constituirà un grup de treball format pels consellers i conselleres dels districtes per tal 
d’establir criteris a l’hora de definir un model de procés de pressupostos participatius una vegada 
realitzada la prova pilot.  
 

Data d’inici  Març de 2017 

Data de finalització Desembre de 2018 

Àrea municipal 
Àrea d’Alcaldia-Presidència 
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat  

A qui va dirigit Consellers i conselleres de districte i ciutadania en general  

Efectes previstos del procés Una administració local més propera, transparent i participativa  

http://www.lhon-participa.cat/
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5. PROCÉS PARTICIPATIU BLOCS LA FLORIDA 

Nom del procés 
Processos participatius per elaborar una diagnosi col·laborativa i recollir propostes de millora de 
l’avinguda Catalunya i del carrer Teide i zones contigües 

Àmbit Barri de les Planes (zona influència Blocs la Florida i zones contigües) 

Necessitats a les quals pretén 
donar resposta 

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat està treballant en els estudis previs del Pla de regeneració 
integral dels Blocs la Florida. 
Aquest Pla servirà per abordar una actuació global en aquesta zona orientada a la reforma urbana i 
l’enfortiment comunitari. 

Descripció i objectius 

L’Ajuntament de L’Hospitalet impulsarà dos processos de participació per recollir idees dels veïns, 
fer una diagnosi col·laborativa del territori i obtenir propostes de millora abans d’elaborar els 
projectes de reforma d’aquests espais.  

1. Procés participatiu per definir l’eix del carrer Teide i pont de Matacavalls i l’espai d’accés al 
parc de les Planes. (març 2018- juny 2018) 

2. Procés participatiu de l’avinguda de Catalunya (setembre 2018- octubre 2018). 
 
Per dur a terme el procés s’han habilitat els següents canals de participació:  

 Informador/ores de carrer per tal de donar suport en l’elaboració del qüestionari. 
 Itineraris participatius. 
 Qüestionari participatiu. 
 Web de participació www.lhon-participa.cat. 

 
Una vegada recollits els criteris i aportacions sobre funcions, necessitats i usos en el marc del 
procés participatiu, s’organitzaran de manera endreçada per tal que siguin incorporats en els 
plecs de condicions tècniques que han de vehicular les propostes de les entitats concursants 
des de l’àrea responsable de l’actuació urbanística (Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat) .  

http://www.lhon-participa.cat/
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Entre les propostes validades (per a la realització de la consulta, mínim dues) pels serveis 
tècnics de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, es farà una votació entre 
el veïnat per tal que puguin escollir l’opció priorit{ria.   
Val a dir que aquesta votació, per la complexitat del procés tècnic, està prevista  a partir del 
segon semestre del 2019.   

Data d’inici  Maig de 2018 

Data de finalització Novembre de 2018 

Àrea municipal 
Àrea d’Alcaldia-Presidència 
Pla d’intervenció integral la Florida-les Planes.  
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. 

A qui va dirigit 

 
 Veïns i veïnes del barri de les Planes (zona influència Blocs la Florida i zones contigües).  
 Població escolar (Escola Balaguer, Institut Eduard Fontserè...). 
 Entitats i agents del barri.  
 Altres col·lectius rellevants. 

 

Efectes previstos del procés 

Obtenir aportacions qualitatives per millorar tres espais concrets de la zona (avinguda Catalunya, 

l’eix  carrer Teide – pont de Matacavalls, l’espai d’accés al parc de les Planes). 

Recollir aportacions relatives a millores urbanes i de la comunitat en l’{mbit social i econòmic. 
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6. PROCÉS PARTICIPATIU PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS  

Nom del procés 
Procés participatiu plaça de Lluís Companys 

Àmbit Districe I. Barri del Centre. Veïns i veïnes zones contigües a la plaça de Lluís Companys 

Necessitats a les quals pretén 
donar resposta 

Els veïns,  comerciants, usuaris i el mateix Ajuntament de L’Hospitalet veuen necessari reordenar 
aquest espai i pensar de manera conjunta les funcions, el mobiliari, les zones de joc, els usos i el 
disseny integral d’aquesta plaça del barri del Centre.  
Arran d’aquesta demanda l’equip de govern ha transmès als veïns la seva voluntat d’engegar un 
procés participatiu que ens ajudi a recollir elements per redactar el projecte de la futura intervenció.  

Descripció  i objectius 

L’Ajuntament de L’Hospitalet impulsar{ un procés participatiu per recollir les idees dels veïns i fer 
una diagnosi col·laborativa de la plaça amb relació als usos, prèvia al projecte de reforma d’aquest 
espai.  
 
Per dur a terme aquest procés s’han habilitat els següents canals de participació:  

 Informador/ores de carrer per tal de donar suport en l’elaboració del qüestionari. 
 Qüestionari participatiu. 
 Web de participació: www.lhon-participa.cat. 

 
Una vegada recollits els criteris i aportacions sobre funcions, necessitats i usos en el marc del 
procés participatiu, s’organitzaran de manera endreçada per tal d’incorporar-se en els plecs de 
condicions tècniques que han de vehicular les propostes de les entitats concursants des de 
l’àrea responsable de l’actuació urbanística (Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat).  
 
Entre les propostes validades pels serveis tècnics de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat (per a la realització de la consulta, mínim dues), es farà una votació 
entre els veïns i veïnes per tal que puguin escollir l’opció priorit{ria.  

http://www.lhon-participa.cat/


  
 
 

Servei de Participació Ciutadana 
Centre Municipal Ca n’Arús 
Rambla Marina, 417. 08901 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel.: 93 402 60 60  / participacio.ciutada@l-h.cat 

 

 

12 

 

Val a dir que aquesta votació, per la complexitat del procés tècnic, es portarà a terme a partir 
del segon semestre del 2019.   

Data d’inici  Setembre de 2018 

Data de finalització Desembre de 2018 

Àrea municipal 
Àrea d’Alcaldia-Presidència 
Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 

A qui va dirigit 

 
 Veïns i veïnes de la plaça de Lluís Companys i zones contigües.  
 Entitats i agents del barri.  
 Comerciants de la zona.  
 Altres col·lectius rellevants de la zona. 

 

Efectes previstos del procés 
Obtenir aportacions qualitatives per a la millora de la plaça de Lluís Companys.  
Recollida d’aportacions relatives a millores urbanes a nivell comercial i  econòmic i sobre a 
l’accessibilitat i connectivitat de la zona. 
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7. PROCÉS PARTICIPATIU  RAMBLA DE JUST OLIVERAS 

Nom del procés Processos participatius  

Àmbit Districe I. Barri del Centre. Veïns i veïnes zones contigües a la rambla de Just Oliveras.  

Necessitats a les quals pretén 
donar resposta 

Donar resposta a la moció del ple, presentada pel grup municipal de CiU (Acord de Ple núm.: 
[11]UO9/2343, sessió: 1/2018 de 23/01/2018 (núm. Ord.: 011) que té com a objectiu  “obrir un procés 
participatiu per remodelar la rambla de Just Oliveras” 

Descripció  i objectius 

La rambla de Just Oliveras és  un dels espais més emblem{tics i representatius de l’Hospitalet.  
Pel seu paper de centralitat urbana, comercial i de singularitat respecte la ciutat, qualsevol 
reordenament de l’espai s’ha de fer comptant amb l’opinió dels veïns, comerciants i altres agents 
singulars.  
La moció defensava “obrir un procés participatiu durant l’any 2018 per tal que els hospitalencs 
puguin fer propostes de millora per a la remodelació i reordenació de la rambla de Just Oliveras, en 
coordinació i d’acord amb el procés que ja est{ iniciat per a la reordenació de la plaça de Lluís 
Companys i que es mostri el compromís de l’equip de govern de dotar econòmicament aquest 
projecte al més aviat possible” 
 
Així doncs, l’Ajuntament de L’Hospitalet impulsar{ un procés de participació per recollir idees dels 
veïns per tal de fer una diagnosi col·laborativa del territori i obtenir propostes de millora abans 
d’elaborar els projectes de reforma d’aquest espai.   
 
Per dur a terme el procés s’han habilitat els següents canals de participació:  

 Informador/ores de carrer per tal de donar suport en l’elaboració del qüestionari. 
 Sessions de treball presencial.  
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 Qüestionari participatiu. 
 Web de participació: www.lhon-participa.cat 

Una vegada recollits els criteris i aportacions sobre funcions, necessitats i usos en el marc del 
procés participatiu, s’organitzaran de manera endreçada per tal que siguin incorporats en els 
plecs de condicions tècniques que han de vehicular les propostes de les entitats concursants 
des de l’àrea responsable de l’actuació urbanística (Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 
Sostenibilitat).  
Entre les propostes validades pels serveis tècnics de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat (per a la realització de la consulta, mínim dos), es farà una votació 
entre els veïns i veïnes per tal que puguin escollir l’opció priorit{ria.   
Val a dir que aquesta votació, per la complexitat del procés tècnic, està prevista a partir del 
segon semestre del 2019.   

Data d’inici  Setembre de 2018 

Data de finalització Desembre de 2018 

Àrea municipal 
Àrea d’Alcaldia-Presidència 
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 

A qui va dirigit 

 
 Veïns i veïnes de la rambla de Just Oliveras i zones contigües.  
 Entitats i agents del barri.Comerciants de la zona.  
 Altres col·lectius rellevants de la zona. 

Efectes previstos del procés 
Obtenir aportacions qualitatives per a la millora de la rambla de Just Oliveras.  
Recollir aportacions relatives a millores urbanes de la zona a nivell comercial, econòmic i amb relació 
a l’accessibilitat i connectivitat de la zona. 

 

http://www.lhon-participa.cat/

