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Mesures adoptades per fer front al

coronavirus (Covid-19)
A L’HOSPITALET

Contribuir a detenir la pandèmia, protegir els col·lectius més
vulnerables, garantir els serveis essencials a la ciutadania i fer complir
el Reial decret 463/2020 respecte al confinament de persones i control
d’activitats han estat els objectius de l’Ajuntament de L’Hospitalet
durant aquest període de crisi sanitària.
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A L’HOSPITALET

Mesures
socials
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Es manté l’atenció permanent per part dels Serveis
Socials municipals.
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Coordinació dels Serveis Socials municipals, CAP i
hospitals.

3

Els Serveis Socials continuen prestant serveis per via telefònica,
amb cita prèvia mitjançant el telèfon 010. 38.468 trucades ateses.

Els Serveis Socials municipals treballen en xarxa i de manera
coordinada amb els treballadors i les treballadores socials dels
centres d’atenció primària de la ciutat i dels hospitals per donar
suport a les persones i famílies que pateixen alguna situació
d’ingrés, aïllament o quarantena, i per poder completar amb
assistència social el seguiment i l’evolució de les persones i les
seves necessitats.

	Dispositiu especial d’atenció a les persones dependents.
El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) incrementa l’atenció en 312
persones i garanteix els serveis a les més de 2.000 persones ateses
habitualment a casa seva. El servei també subministra el menjar
a part de les persones més vulnerables que fins ara dinaven als
casals de gent gran municipals i de la Generalitat, una tasca que
fan les treballadores familiars. La demanda ha augmentat en 402
persones.
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poden cuinar. Els menús preparats es distribueixen en dos punts
de la ciutat, tenint en compte el volum de famílies beneficiàries, les
possibilitats de compliment de les mesures de seguretat i sempre
establint hores prefixades per evitar concentracions de persones.

	Distribució de 7.000 targetes moneder de les beques
menjador.

5

L’Ajuntament s’ha fet càrrec de la distribució, porta a porta, de
targetes moneder recarregables procedents de la Generalitat
entre les famílies beneficiàries de les beques menjador. D’aquesta
manera s’ha evitat que haguessin de sortir de casa seva 5.000
famílies. El dispositiu de distribució estava format per treballadors
municipals, de La Farga i voluntaris dels esplais de la ciutat.

Creu Roja de L’Hospitalet, amb el suport econòmic de l’Ajuntament,
ha ampliat el dispositiu per atendre altres famílies vulnerables i
s’ha traslladat a un espai del Centre Cultural Tecla Sala, on assisteix
unes 370 famílies setmanalment, unes 180 més de les que atenia
abans de la situació d’alarma sanitària. Es preveu que se’n puguin
beneficiar unes 720 famílies. Aquí es distribueixen aliments tres
cops per setmana.

Es garanteix l’alimentació com a necessitat bàsica.

Gasol Foundation, World Central Kitchen i la Fundació Ebro
Foods distribueixen 500 menús saludables diaris entre famílies
de L’Hospitalet en situació de vulnerabilitat (del 4 al 25 de juny).
L’acció s’ha dut a terme gràcies al treball en xarxa amb l’Associació
Educativa Ítaca, l’Esplai la Florida, el Club Infantil i Juvenil SanfeliuSant Ildefons, la Fundació La Viña i Càritas, a més dels serveis
socials municipals.

Des de l’inici de l’estat d’alarma l’Ajuntament ha destinat prop
de 700.000 euros a aliments. La demanda d’aliments ha crescut
de manera molt acusada (actualment representa el 96 % de les
demandes a Serveis Socials). Les entitats del tercer sector fan la
distribució d’aliments a la ciutat.
Es fan aportacions econòmiques directes mitjançant transferència
bancària a famílies amb menors que no perceben beca menjador
del Departament d’Educació (més de 900 menors).
S’envia menjar a domicili a persones dependents i majors de 65
anys, amb un increment del 62 %.

6

Atenció personalitzada per a les persones usuàries dels
centres de dia.

7

Reforç del Servei de Teleassistència.

Es reparteixen 204 menús diaris, que es fan arribar al centre
d’acollida per a persones sense recursos Els Alps.
L’Ajuntament posa en marxa un nou dispositiu per repartir menjar
preparat, que complementa altres ajudes ja planificades pels
serveis d’atenció social. Aquest dispositiu especial —que es va
iniciar la primera setmana d’abril— ha beneficiat 789 famílies i
més de 2.300 persones. S’han entregat 41.383 àpats preparats.
El repartiment de menjar preparat garanteix que els infants
mengin un àpat equilibrat cada dia i, alhora, abasteix de menjar
tots els membres de la família. A més, és l’única opció per a
aquelles persones que viuen en habitacions rellogades i que no

Davant el tancament, per part de la Generalitat, d’aquests serveis,
l’Ajuntament ha contactat amb totes les persones usuàries per
avaluar les seves necessitats. Com a resultat d’aquesta anàlisi,
s’han donat d’alta més d’un centenar de teleassistències.

Es fan trucades de control a les persones usuàries per tal de
garantir el seu benestar i s’instal·len 251 serveis de teleassistència
a través de la línia 900 de la Diputació de Barcelona.
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Suport a les residències de gent gran de la ciutat.
Les residències de gent gran acullen el col·lectiu més vulnerable
i colpejat per aquesta crisi sanitària. Com a Ajuntament, s’està
fent seguiment telefònic diari de la situació de cadascuna de les
residències de la ciutat, s’ha demanat a la Delegació del Govern que
l’UME de l’exèrcit desinfecti les instal·lacions de totes les residències
i s’han facilitat les desinfeccions amb empreses especialitzades en
cas necessari. També se’ls ha ofert una borsa de treballadors per
poder cobrir les baixes de personal, tests de detecció ràpida de
coronavirus i equips de protecció procedents de la Diputació de
Barcelona i de les diferents donacions de particulars i d’empreses.
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Un dispositiu de voluntaris, coordinats per l’Oficina del Voluntariat
del Servei de Joventut, ha distribuït en farmàcies i comerços
d’alimentació cartells amb els telèfons d’ajuda per a dones en
situació de violència masclista.

10
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Es dona suport a les activitats on line organitzades pel Dia
Internacional contra l’LGTBI-fòbia (manifest i vídeo de les entitats
Alise, Bruixes, LHorgull i Observatori contra l’Homofòbia i altres
iniciatives a les xarxes).

Suport a les persones vulnerables en les seves necessitats
bàsiques.
A través dels Voluntaris de L’H, es dona suport als col·lectius de risc
per tal de portar la compra a casa seva, baixar les escombraries,
adquirir medicaments, etc.

Campanya de trucades a persones majors de 65 anys que
viuen soles i a diferents col·lectius.
S’han fet 2.142 trucades.

Suport a les persones sense llar.
Els ajuntaments de L’Hospitalet i Barcelona han establert una
línia de treball per reservar al pavelló de la Fira unes places per
a persones procedents del nostre municipi. La coordinació es fa
a través de l’Equip d’Emergències de L’Hospitalet, que avisa el
Dispositiu Fira. Creu Roja de L’Hospitalet s’encarrega de localitzar
els candidats i lliurar-los un document de derivació, i també els
informa del dia i l’hora que poden accedir al pavelló de la Fira.

Es fa un seguiment telefònic setmanal de les dones vinculades
al Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) per part dels
professionals: treballadores socials i psicòlogues. S’han fet 1.237
trucades.
Coordinació amb els serveis de tota la xarxa per donar resposta a
les situacions que van sorgint.

S’ha fet l’oportuna derivació, coordinació i seguiment amb el Depar
tament de Benestar Social així com amb el Catsalut, ICS i CSI.
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Atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
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Suport als llogaters dels habitatges socials.
Per tal de facilitar la situació de les famílies més vulnerables que
ocupen habitatges de lloguer propietat de l’Ajuntament:
1) S’ha establert una moratòria en el pagament dels lloguers i/o
una reducció del 50 % del lloguer per a aquelles persones que
no puguin fer front als pagaments durant un màxim de 4 mesos.
2) S’ha suspès automàticament a la resta de propietaris el pagament de les seves rendes, mentre duri l’estat d’alarma, i es
difereix el pagament, un cop passi aquesta situació, durant un
màxim de 3 anys.
Així doncs, el rebut del mes d’abril ja no s’ha girat i s’ha començat
a informar les famílies en funció de la seva situació. S’ha establert
un tràmit on line per poder fer les peticions.
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1. Telèfon d’atenció ciutadana: 010

10. Reducció del 50 % dels
lloguers socials

010

SAD

2. Ampliació serveis
d’atenció domiciliària

9. Distribució 7.000 targetes
beques menjador

3. Reforç Servei
de Teleassistència

900

8. Suport a les persones
sense llar

7. Garantir l’alimentació als
col·lectius vulnerables

4. Noves telealarmes a través
línia 900 Diputació Barcelona

5. Trucades a gent gran
que viu sola

6. Suport als centres de
dia, residències de gent
gran i amb discapacitat
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Coordinació amb CatSalut en atenció sanitària i suport a la
posada en marxa d’equipaments temporals en pavellons i
hotels que es posen a disposició del sistema sanitari.
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Cerca i posada a disposició als nostres hospitals de
referència de perfils professionals adients. 9 metges i més
de 40 auxiliars d’infermeria.
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Protecció Civil dona suport amb repartiment de material i
tasques de desinfecció.
Els voluntaris de Protecció Civil informen sobre mesures
preventives i les normes decretades pel confinament; porten als
hospitals les donacions de material sanitari que entitats privades
els fan arribar; distribueixen material de protecció individual entre
residències de gent gran i de persones amb discapacitat, entitats
que fan tasques de voluntariat i serveis amb obertura autoritzada, i
realitzen tasques de neteja i desinfecció a l’espai públic.
L’equip de Protecció Civil ha repartit més de 80.000 elements
de material sanitari (guants, màscares, bates i protectors per a
residents i persones cuidadores) en hospitals i residències de gent
gran i persones amb discapacitat.
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Repartiment de 80.000 mascaretes als transports públics
per evitar contagis.
Amb la col·laboració d’un equip de 75 voluntaris de Creu Roja
L’Hospitalet, Voluntaris de l’Oficina del Voluntariat i treballadors
municipals.
Els voluntaris de Creu Roja i Voluntaris de L’H han fet 8.325
intervencions.

Mesures en salut

18

Atenció psicològica a la ciutadania.

19

Campanyes de donació de sang.

20

Serveis de protecció d’animals, salut ambiental i salut
comunitària.

21

Repartiment —de manera individualitzada a domicili— de
85.000 mascaretes reutilitzables a les persones de més
de 70 anys i a infants i adolescents de 3 a 14 anys, dos dels
col·lectius més vulnerables al virus.

L’Ajuntament ha habilitat el telèfon gratuït 900 922 272 per donar
suport emocional i psicològic a la ciutadania. Aquesta iniciativa ha
estat possible gràcies a l’acord a què s’ha arribat amb el Col·legi
Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

L’Hospitalet s’ha sumat al conjunt de municipis catalans que han
ofert els seus espais per garantir les donacions de sang a Catalunya
durant aquests dies. L’edifici dels mitjans de comunicació, a Santa
Eulàlia, i l’edifici de l’Ajuntament, al Centre, han acollit quatre
campanyes especials de donacions de sang del Banc de Sang i
Teixits. Per participar-hi, els donants havien de demanar cita prèvia
al web www.donarsang.gencat.cat/lh.

L’Ajuntament garanteix el servei de protecció dels animals de
companyia. També garanteix la desinsectació i desinfecció, el servei
de seguretat alimentària i el servei de salut comunitària, quan es
determina que és imprescindible i inajornable l’actuació.

Mesures adoptades per fer front al

coronavirus (Covid-19)
A L’HOSPITALET

Mesures en salut
1. Telèfon atenció psicològica
i emocional: 900 922 272

9. Serveis de protecció d’animals,
salut ambiental i comunitària

2. Equipaments temporals sanitaris
en pavellons i hotels

8. Campanyes de donació
de sang

3. Coordinació amb els treballadors
dels CAP i hospitals

7. Perfils professionals de la
borsa de treball per a hospitals
i residències gent gran

4. 80.000 mascaretes als
transports públics

6. Distribució dels tests de
la Diputació Barcelona

5. Distribució de material
sanitari als més necessitats
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Establiment del sistema de teletreball per als treballadors
i treballadores municipals i de la gestió de servei a la
ciutadania.
En aquests moments hi ha 1.000 professionals teletreballant i prop
de 500 que treballen de forma presencial.
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Protecció dels treballadors i treballadores essencials.
S’han distribuït entre el personal municipal que presta serveis
essencials —policia local, Protecció Civil, serveis socials i personal
funerari— equips de protecció individual com ara mascaretes,
bates, ulleres, guants i gel desinfectant hidroalcohòlic, un material
que garanteix que aquests professionals treballin amb garanties.
També s’han facilitat tests de detecció ràpida de Covid-19 provinents
de la Diputació de Barcelona a aquells treballadors i treballadores
que presentaven simptomatologia, per part del personal de la
UPRL, Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, així com un servei
d’atenció psicològica.
Aquesta protecció també s’ha estès a personal de residències i a
personal d’empreses proveïdores dels serveis municipals.

Treballadors i treballadores municipals

24

Reunions i consultes permanents amb els representants
municipals i els delegats de prevenció. UGT, CCOO, SPL i
IAC-CATAC.
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S’ha realitzat difusió i comunicació de la informació sobre
Covid-19 a través de la intranet municipal.

26

Mesures de neteja extraordinària dels centres de treball
municipals.
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Telèfon d’atenció psicològica.

S’ha reforçat la neteja dels espais municipals amb personal que
realitza tasques presencials en els casos on el personal manifes
tava símptomes.

Els treballadors municipals tenen a la seva disposició el telèfon
d’atenció psicològica que ha activat la Diputació de Barcelona per
al personal laboral que presta serveis essencials. Aquest servei
s’ofereix a través del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per
mitjà del telèfon 93 472 50 50. L’objectiu és escoltar, acompanyar i
reduir l’estrès causat per la situació d’emergència que viuen.
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El primer Ple virtual, el 29 d’abril, va aprovar destinar 1,5
milions d’euros a pal·liar els efectes del coronavirus.
Modificació dels terminis de pagament dels principals
tributs i suspensió de les quotes de diferents serveis
municipals.
S’han modificat els terminis de pagament dels principals tributs,
IBI i IVTM. Les quotes de les escoles bressol, l’Escola Municipal
de Música-Centre de les Arts i poliesportius municipals han
quedat suspeses mentre no hi hagi activitat i se’n retornarà la part
proporcional corresponent al mes de març.
Quant a les taxes que corresponen a les terrasses i als vetlladors
de bars i restaurants i les que s’apliquen en els mercats ambulants,
es reduirà de les quotes la part corresponent al temps durant el
qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats.
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Posada en marxa d’una línia de telèfon gratuïta per a
autònoms i empreses.
Els autònoms i les empreses disposen d’una línia telefònica gratuïta,
900 924 925, que l’Ajuntament ha posat en marxa per atendre les
seves consultes davant la situació d’alarma a causa de la Covid-19.
L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 hores. Les consultes també
s’atenen a través del correu electrònic covid19empreses@l-h.cat,
que dona resposta en 24 hores hàbils. Des de la seva posada en
funcionament el 30 de març, ha rebut més de 490 consultes. 86
més s’han atès per correu electrònic.
També tenen al seu abast un dossier que s’actualitza periòdicament
i que recull les mesures econòmiques impulsades per les diferents
administracions públiques a la web www.dinamitzaciolocallh.cat.
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Coordinació amb els agents socials per analitzar l’evolució
de la situació i de les mesures que cal emprendre
posteriorment.

34

Gornal Activa amplia l’oferta de formació en línia per a
persones emprenedores i pimes.

35

Contractació.

36

Mercats municipals per garantir el subministrament
d’aliments frescos.

L’Ajuntament, els sindicats UGT i CCOO i de les patronals AEBALL
i PIMEC treballen de forma coordinada l’anàlisi dels efectes sobre
l’economia de la situació d’alarma a causa de la Covid-19, en el
marc del Pacte local per l’ocupació de L’Hospitalet.
La voluntat és treballar, de manera prioritària, en l’estudi de
mesures, tant immediates com de futur, que puguin ajudar a
la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació de qualitat a
L’Hospitalet, un cop es comenci a superar la crisi sanitària.
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	Obert un tràmit en línia perquè els restaurants puguin
vendre menjar a domicili.
La mesura estableix un procediment d’emergència i provisional
per adquirir la llicència per tal de donar el màxim suport als
restauradors locals. L’Ajuntament ha posat en marxa el procés pel
qual els establiments de la ciutat amb llicència de bar, restaurant
o elaboració d’aliments puguin preparar menjars per lliurar a
domicili. Aquest tràmit es pot fer en línia o des del web municipal.
La mesura —que ha estat possible gràcies a la coordinació de l’Àrea
d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social amb Activitats
i Salut Alimentària de l’Ajuntament— té per objectiu impulsar un
sector molt castigat per la crisi sanitària de la Covid-19. Un cop
rebudes les peticions, el departament responsable es posa en
contacte amb les persones sol·licitants.

33

Llista actualitzada de bars i restaurants de la ciutat que
ofereixen servei de menjar a domicili (publicada al web de
dinamització local i difosa per les xarxes socials).

Als cinc cursos en línia que formen part del catàleg de formació per
a pimes i persones emprenedores, de la Diputació de Barcelona,
s’hi afegeixen 10 cursos més que s’inclouran al nou catàleg de
formació per a persones emprenedores “Forma’t per emprendre”,
un itinerari formatiu que recollirà tots els cursos que s’impartiran
des de Gornal Activa a partir del mes de maig i durant tot el 2020.
L’objectiu és anar ampliant l’oferta de cursos en línia per continuar
oferint formació a les persones autònomes i pimes de L’Hospitalet.

S’està realitzant un estudi individualitzat de cada contracte per
adaptar-lo a la normativa amb l’objectiu de vetllar pel manteniment
de tots els llocs de treball.

Els vuit mercats municipals es mantenen oberts de dilluns a
dissabte en horari de matí —de 8 a 13 hores— per garantir el
subministrament d’aliments a la ciutadania.
Des de l’Ajuntament, s’han pres mesures d’higiene i prevenció per tal
de preservar la salut i la seguretat dels comerciants i de la clientela
i frenar el nombre de contagis. S’han distribuït 4.000 guants de
làtex, s’han difós falques a través de la megafonia, s’han col·locat
rètols informatius a tots els equipaments i s’han subministrat cintes
adhesives per delimitar la distància amb les parades.
S’han distribuït viseres i mascaretes als paradistes, amb
col·laboració dels voluntaris de LHUnits i de l’Associació de Dones
Sant Josep.

Mesures econòmiques
Els dies de major afluència de públic, s’ha incorporat una persona
a cada mercat per tal d’incrementar la informació i vetllar pel
compliment de les mesures de seguretat.

40

L’Ajuntament va distribuir mascaretes entre les persones usuàries
dels vuit mercats municipals els dies 8 i 9 de maig. Voluntaris de
l’Oficina de Voluntaris de L’Hospitalet van repartir 5.000 mascaretes
higièniques dins d’una campanya de sensibilització envers la
necessitat d’utilitzar aquests elements de protecció.

37

Pel que fa a les taxes de mercats ambulants i de les parades de
complements dels mercats, se’n reduirà de les quotes la part
corresponent al temps durant el qual l’activitat o el servei ha estat
suspès i/o tancat.

38

Suport econòmic a les associacions de la ciutat.

39

Nova línia d’atenció telefònica per al comerç local.

Des dels ajuntaments s’ha negociat amb una entitat bancària una
línia de crèdits tous perquè puguin afrontar les seves necessitats.

L’Ajuntament de L’Hospitalet posa a disposició dels establiments
comercials de la ciutat el número de telèfon 93 402 60 24 per atendre
tot tipus de consultes i resoldre dubtes relacionats amb l’activitat
comercial. Les consultes també s’atendran per mitjà dels correus
electrònics promocio-comercial@l-h.cat i mercats@l-h.cat. A
través dels dos canals —el telèfon i els comptes de correu— també
s’oferirà informació de les mesures vigents en cada nova fase del pla
de desescalada.

L’Ajuntament de L’Hospitalet —per mitjà de l’Àrea d’Ocupació,
Empresa, Turisme i Economia Social— ha activat el telèfon gratuït
900 924 879 per atendre consultes i resoldre dubtes relacionats amb
l’ocupació laboral. L’horari d’atenció d’aquesta línia de telèfon serà
de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dimarts també de 16 a 18 h.
Aquest dispositiu permetrà fomentar l’atenció personalitzada i posar
a l’abast de la ciutadania un nou espai d’acompanyament virtual per
atendre consultes en matèria d’orientació laboral, assessorament
en la cerca d’ocupació, millora de la qualificació i dubtes relacionats
amb el món laboral, entre d’altres.

A més, es nota un augment de comandes telemàtiques i una major
sensibilització de comerciants i clientela quant a la conveniència d’optar
per aquest sistema. Així, bona part dels mercats han incrementat el
servei de repartiment a domicili —especialment adreçat a la població
en situació de risc—, i l’han difós a través de les seves xarxes socials.

Reducció de taxes de mercats ambulants i de parades de
complements.

Nova línia telefònica d’atenció a persones aturades o en
situació de millora de feina

41

Borsa de treball telemàtica
El Servei Local d’Ocupació posa a disposició de la ciutadania la versió
telemàtica de la borsa de treball per simplificar i millorar l’atenció a les
noves altes a la borsa, així com les possibles actualitzacions de dades
de les persones inscrites. Accessible des de l’inici del procés per mitjà
de l’enllaç www.dinamitzaciolocallh.cat/borsaTreball.aspx?1.
També es facilita accés online als continguts dels itineraris
d’informació, d’orientació i d’intermediació laboral que fins ara
només es distribuïen a través de l’atenció personal presencial. Es
tracta d’uns continguts orientatius que ajuden el demandant de feina
a conèixer millor aspectes com les seves possibilitats, la realitat del
mercat laboral i el dibuix d’una estratègia personal en els canals
adequats.
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Mesures econòmiques
1. Modificació terminis
pagament IBI i IVTM

7. Mesures d’higiene per
garantir la salut de
comerciants i clients

2. Suspensió quotes escoles bressol,
EMMCA i poliesportius municipals

3. S’ajusten les taxes al temps
en què l’activitat o servei han
estat suspesos i/o tancats

6. Els mercats municipals
es mantenen oberts

900
5. Telèfon gratuït per a
autònoms i empreses:
900 924 925

4. Suport a autònoms i pimes a través
del Pacte local d’ocupació
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La Guàrdia Urbana ha posat l’èmfasi principalment
en la informació, evitant aglomeracions, controlant
especialment els espais públics i evitant els
desplaçaments no autoritzats a peu o en vehicles.
També ha actuat en el control d’establiments i activitats
econòmiques.
Des de l’inici del confinament, la policia local ha realitzat un total
de 54.515 actuacions, 29.052 identificacions de persones i 22.128
identificacions de vehicles. El total de persones sancionades
per la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional ha
estat de 7.083. S’han obert 582 diligències penals per resistència
i desobediència, i han estat detingudes 91 persones per
desobediència greu.
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Suspensió del pagament en les zones d’aparcament
regulat i del règim sancionador de les zones de baixes
emissions.
L’Ajuntament ha suspès el pagament en les zones d’aparcament
regulat (AIRE), zones blaves i verdes de la ciutat mentre duri la
situació d’alarma.
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Modificació del pla de neteja de la ciutat.
S’ha modificat el Pla de serveis de neteja viària i recollida de
brossa i el Pla de serveis de manteniment de zones verdes, parcs
i jardins de la ciutat, per tal de garantir el bon estat de la ciutat.
S’han reorganitzat i adaptat els serveis de sanejament i neteja
viària a les necessitats de la ciutat. Es prioritzen les ubicacions de
contenidors, el buidat de papereres i els voltants dels hospitals,
centres assistencials de salut i mercats municipals.
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S’han augmentat els recorreguts d’aiguabatre, tant a la nit com
durant el dia. S’ha passat de 5 a 8 vehicles, per tal de millorar
l’estat d’algunes zones de la ciutat. La neteja dels carrers amb
aigua a pressió passa a fer-se de dos a quatre cops durant el dia
—un dels quals se centra en la neteja als entorns dels ambulatoris
i hospitals—, i de tres a quatre durant la nit.
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	Obres a l’espai públic.
El Reial decret del 27 de març va suposar la paralització total de les
obres, tant públiques com privades, fins al 13 d’abril, utilitzant el
mecanisme del permís retribuït. Així doncs, durant les dues setmanes
de vigència d’aquest Reial decret, la paralització ha estat total.
La resta del temps, els serveis tècnics municipals han treballat
sobre la base del diàleg i l’acord amb les empreses, per garantir
la màxima paralització de l’activitat, sense incórrer en perjudicis
econòmics per a l’Ajuntament.

També s’ha reactivat, per a la neteja d’excrements de gossos, el
vehicle d’aigua a pressió que normalment es destinava a la neteja
de zones de jocs infantils, tancades per l’estat d’alarma.
S’ha mantingut el 100 % de la recollida de brossa.
Amb motiu de la represa d’una part de l’activitat industrial, la
Deixalleria Municipal torna a funcionar els matins per dipositar
residus que no es poden llençar als contenidors habituals, com
electrodomèstics sense substàncies perilloses, pneumàtics,
piles, etc.
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa concessionària
del servei per garantir que tots els treballadors de la ciutat —neteja
viària, recollida de brossa i manteniment del verd urbà— comptin
amb els corresponents equips de protecció individual (EPI), per
garantir al màxim la seva salut.
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Serveis funeraris/cementiri.
S’han hagut d’adaptar els serveis funeraris a les mesures
excepcionals de l’estat d’alarma pel que fa a la prohibició de vetlles
i cerimònies fúnebres i la celebració de cultes religiosos.
A causa de l’increment d’incineracions, l’Ajuntament ha posat
en marxa un contracte d’adquisició per dotar el cementiri de
179 nous columbaris per dipositar-hi les urnes funeràries.
L’ampliació del servei permetrà atendre més sol·licituds —els 80
columbaris actuals ja estan ocupats— i donar resposta a part de
les necessitats creades a causa de la pandèmia de la Covid-19.

	Desinfecció dels espais públics per la UME i Protecció Civil.

També s’ha fixat un preu màxim de serveis funeraris —enterrament,
2.023 euros, IVA inclòs, i incineració, 800 euros, IVA inclòs.

L’Ajuntament va demanar la presència de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) per tal de reforçar la neteja en l’espai públic
i en especial dels entorns d’hospitals i residències de la gent gran i
de discapacitats de la ciutat i parades de transport públic. Voluntaris
de Protecció Civil també han desinfectat diversos espais de la
ciutat, especialment l’entorn dels mercats, hospitals i residències,
així com mobiliari urbà i contenidors.

Amb l’entrada en vigor de les noves mesures d’alleujament de la fase
0, el Tanatori Granvia ha reprès els serveis de vetlla i ha implantat
un seguit de normes de seguretat a les seves instal·lacions. Així, es
limita la presència a un màxim de deu persones simultàniament a
les sales de vetlla, se n’evita l’ocupació de sales contigües, es posen
a disposició de les famílies mascaretes —que són d’ús obligatori a
tot el recinte— i es redueix a un terç l’aforament de l’oratori.

45

Pel que fa al Cementiri municipal, s’amplia l’entrada a deu
persones als serveis funeraris, amb ús obligatori de mascaretes.
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Gestió de les mediacions amb les comunitats.

• Es pinta una línia d’espera, amb marques a 1,5 metres, per
respectar la distància social a les marquesines de major
afluència.

Des del Servei de Convivència i Civisme, s’ha actuat eficaçment en
conflictes de convivència personal i veïnal buscant solucions de
mediació i acord, sobretot per qüestions de sorolls i molèsties. Els
requeriments de la ciutadania han estat 9.952 —en concret: 4.831, de
comunitats de veïns, bàsicament per sorolls i molèsties; 3.512, sobre
ús d’espais públics, i 1.609, sobre horaris i obertures d’establiments.

• Se sol·licita a l’AMB que a les pantalles de les parades de bus es
recordi les normes de conducta, higiene i distanciament social.
• S’instal·len cartells a les marquesines per recordar aquestes
normes de conducta.

Així mateix, s’han realitzat 8.695 trucades a ciutadans.

Es retiren les motocicletes de les voreres de menys de quatre
metres d’amplada per garantir el pas de vianants.

Els agents cívics han fet 9.915 actuacions a l’espai públic i han
participat en dues campanyes d’informació a la ciutadania:

Per afavorir els desplaçaments en bicicleta, l’Ajuntament també
preveu ampliar la xarxa de carrils bici de la ciutat.

• Carrers d’us per a vianants amb 2.700 actuacions i 1.200 cartells
d’informació.

Reforç de la informació. S’utilitzen les pantalles de vídeo distribuïdes
per la ciutat, així com qualsevol element que sigui útil, per reforçar
la informació de salut i distanciament social. També s’informa sobre
canvis de carrers, nous carrils bici, conversió d’una via urbana en
zona de vianants, sentits, etc.

• Mobilitat de motocicletes amb 800 advertiments col·locats.
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Fase 0 del pla de desescalada.
Per tal de preservar la salut de la població durant el procés de
desescalada, l’Ajuntament activa diferents mesures, entre les
quals destaquen: l’obertura de parcs, la senyalització de voreres
i de passos de vianants, l’ampliació de la xarxa de carrils bici i el
reforç del servei d’informadors.
Des del 7 de maig s’obren els parcs de la Marquesa, la Torrassa
i l’Alhambra, de les deu del matí a les vuit del vespre, perquè les
persones grans i els infants en puguin gaudir.
També se senyalitzen les voreres i els passos de vianants de màxima
afluència perquè tothom circuli pel costat de la dreta, evitant així
creuar-se amb les persones que circulen en direcció contrària. A més,
es redueix el temps d’espera dels vianants als semàfors. Es limita
l’ocupació de bancs i cadires de l’espai públic, per mitjà 7.300 adhesius.
Actuacions a les marquesines de bus amb més afluència:
• Es limita l’ús dels seients de les marquesines exclusivament als
seients dels extrems.

Ampliació de l’equip d’agents cívics per desenvolupar la seva funció
a tots els barris (vuit controladors de zona AIRE i sis agents cívics).
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Noves mesures de flexibilització de la fase 0 (a partir del
18 maig).
Els comerços de menys de 400 m2 poden obrir sense cita prèvia per
atendre de manera individual els seus clients. El seu aforament
quedarà reduït a una tercera part i es mantindrà l’horari d’atenció
preferent a les persones de més de 65 anys.
Als centres comercials, només poden obrir els establiments amb
accés directe des de l’exterior, i amb un 30 % de l’aforament.
Els centres educatius i universitaris es reobriran per a tasques de
desinfecció i posada a punt.
Les activitats de culte religiós es podran realitzar amb un terç del
seu aforament habitual i mantenint la distància de seguretat.
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A les vetlles funeràries hi podran acudir fins a 10 persones en
recintes tancats (15 a l’exterior).
El servei de préstec a les biblioteques i l’activitat parcial als museus
es reactivaran tan aviat com s’adeqüin les instal·lacions a les
mesures de seguretat. Els museus, amb un terç del seu aforament.

persones per agrupació de taules. S’evitarà l’ús de cartes impreses
i productes d’autoservei (tovallons, setrills, etc.).

Es pot recollir menjar per portar en bars i restaurants. S’estableixen
horaris prioritaris de lliurament a domicili per a persones de més de
65 anys, persones amb dependència o altres col·lectius vulnerables.

El 25 de maig tornem a obrir els parcs de la Remunta i de les places
del Vidre i de les Vidrieries Llobregat.

Queda prohibida l’obertura de terrasses.
Els esportistes professionals i federats es podran moure dins de la
seva regió sanitària per entrenar de manera individual.
Reobertura gradual de les instal·lacions científiques i els centres
d’alt rendiment esportiu.
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Fase 1 del pla de desescalada (a partir del 25 maig).
La ciutadania de L’Hospitalet podrà circular lliurement per la Regió
Sanitària Metropolitana Sud (Alt Penedès, Baix Llobregat, el Garraf i
L’Hospitalet) sense limitacions d’horari, excepte per a les passejades
i l’esport individual, en què continuen les franges horàries.
L’ús de mascareta serà obligatori per als majors de 6 anys a la via
pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat obert
al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de
seguretat de dos metres.
Es permeten les reunions de fins a un màxim de 10 persones amb
les mesures de seguretat. El límit de persones no s’aplica a les
persones que conviuen. Les reunions es poden fer als domicilis, a
les zones comunes dels edificis, al carrer, etc.
A peu, cal circular preferentment per la dreta i respectar la senya
lització amb mesures de distanciament que hi ha per tota la ciutat.
Les terrasses a l’aire lliure es reobren al públic amb un 50 % de
les taules respecte a l’any anterior i una ocupació màxima de 10

El servei de préstec a les biblioteques i l’activitat parcial als museus
es reactivaran tan aviat com s’adeqüin les instal·lacions a les
mesures de seguretat. Els museus, amb un terç del seu aforament.

Els CAP Mossèn Cinto Verdaguer, de Santa Eulàlia, Can Serra,
Gornal i Sanfeliu tornen a obrir de forma presencial el 2 de juny.
Aquests quatre centres d’atenció primària restaven tancats des del
passat 24 de març pel Departament de Salut de la Generalitat. Les
persones usuàries van ser derivades a altres CAP de la ciutat. Des
del primer moment, l’Ajuntament ha treballat per tal que aquests
ambulatoris poguessin continuar atenent els pacients al seu barri i
tornessin a obrir al més aviat possible.
Un total de sis carrers de L’Hospitalet es transformen durant el cap
de setmana del 6 i 7 de juny en espais destinats a vianants, per
tal que la ciutadania pugui disposar de més espai de lleure sense
cotxes. Aquests carrers es restringeixen al trànsit de vehicles de
10 a 22 hores. Es tracta dels carrers del Doctor Martí i Julià (entre
el començament del carrer de Rafael Campalans —al costat del
Mercat de Collblanc— i el carrer de Mas); el carrer Major; el carrer
del Cobalt; el carrer de l’Aprestadora (entre la plaça de Francesc
Macià i el carrer de Castelao); l’avinguda del Carrilet (entre el carrer
d’Amadeu Torner i el carrer de Buenos Aires, a Santa Eulàlia), i
l’avinguda de Joan Carles I.
Les parades d’alimentació dels vuit mercats municipals de
L’Hospitalet amplien el seu horari comercial des del 29 de maig i
comencen a obrir totes les tardes de divendres. L’horari és de 8 a
20 hores, a excepció dels dos mercats de Bellvitge, que tanquen al
migdia —amb horari de 8 a 14 hores i de 17 a 20 hores.
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Activitats permeses:

Des del 8 de juny, les set regidories de districte de L’Hospitalet i
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) atenen presencialment amb
cità prèvia trucant al 010.

Es pot circular per la regió sanitària de residència sense cap
limitació d’horari (des de l’1 de juny, les regions sanitàries de
Barcelona ciutat, l’àmbit metropolità nord i l’àmbit metropolità sud
són una única regió).

Els tres mercats no sedentaris de L’Hospitalet —Bellvitge, del Llibre
i dels Ocellets— tornen a partir del 12 de juny a l’activitat amb el 50
% de les parades habituals i complint totes les mesures higièniques
i de seguretat. L’horari dels tres mercats serà de 8 a 14 hores.

Es pot passejar, sortir amb infants i fer esport no professional
durant tot el dia, excepte les franges horàries de 10 a 12 h i de 19 a
20 h, reservades als majors de 70 anys.

El cementiri municipal torna a obrir per a visites a partir del 6 de
juny en horari de 9 a 13 hores. Amb l’entrada en vigor de les noves
mesures de la fase 2 de la desescalada, s’hi amplia a vint-i-cinc el
nombre de persones que poden assistir a un servei funerari, amb ús
obligatori de mascaretes.

Fase 2 del pla de desescalada (a partir del 8 de juny)

Es permeten reunions en grup de fins a 15 persones respectant la
distància de seguretat de 2 metres o bé amb l’ús de mascareta. El
límit no s’aplica a les persones que conviuen.
Els establiments de restauració reprenen el servei de les taules
interiors, limitat al 40 % de l’aforament i amb els clients sempre
asseguts. No està permès l’autoservei a la barra.
S’obren les zones comunes dels hotels, amb una limitació d’un terç
de l’aforament, a excepció de l’àrea de restauració, que ha de seguir
les normes dels restaurants.
Poden reobrir els centres comercials amb un terç del seu aforament.
No es pot romandre a les zones comunes i recreatives.
S’obren establiments i locals comercials minoristes i d’activitats
professionals, amb independència de la seva superfície i amb un
aforament del 40 %.
Estan permeses les visites a persones amb discapacitat en
residències o habitatges tutelats, i a gent gran en residències, però
només als centres sense cap cas de Covid-19 o centres que tinguin
ben delimitats els casos positius en zones preparades.
S’amplia al 50 % l’aforament als llocs de culte.
Es permeten congressos, reunions de negoci i conferències de fins
a 50 assistents.

El cap de setmana del 13 al 14 de juny, l’Ajuntament tanca al trànsit
sis carrers de la ciutat per oferir més espai per als vianants: carrer
Major, l’avinguda de Joan Carles I i trams dels carrers del Doctor
Martí i Julià, de l’Aprestadora i de l’avinguda del Carrilet i el carrer
de Marcel·lí Esquius.
Les biblioteques de L’Hospitalet reprenen l’activitat el 15 de juny.
En horari de tarda obren les bústies de retorn de documents i el
servei de consulta telefònica de totes les biblioteques. A partir del
17, les biblioteques Tecla Sala, Bellvitge, la Bòbila i Can Sumarro
incorporen el servei de préstec i retorn i la recollida de documents
reservats.
El servei de préstec i retorn i la recollida de reserves es fa amb cita
prèvia per via telefònica i a la pàgina https://bibliotecavirtual.diba.
cat/es/sol-licitud-de-cita-previa. Del 15 al 26 de juny, les bústies
de retorn estan obertes de 15.30 a 20.30 hores. El material retornat
estarà en quarantena durant 15 dies.
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Nova normalitat
L’últim pas de la desescalada a Catalunya pel coronavirus va
arribar el divendres 19 de juny, amb l’entrada a la nova normalitat
després que la fase 3 tingués només un dia de vigència. Es posa
fi a les restriccions de mobilitat al territori català. Encara que es
recorda la importància de mantenir la distància de seguretat i les
mesures de protecció individual que han de garantir la protecció
col·lectiva (sobretot, mascareta i higiene freqüent de mans). També
s’eliminen els percentatges d’aforaments, que només estaran
condicionats a poder mantenir la distància, tot i que s’estableix un
període transitori fins al dia 25 de juny. Fins aleshores es manté un
aforament màxim del 50 % en els espais interiors i del 75 % en els
exteriors.
Amb la nova normalitat, tornen a obrir alguns equipaments
municipals que van tancar el 13 de març a causa de l’alerta sanitària
per la Covid-19 (Museu de L’Hospitalet, Centre Cultural Tecla Sala,
Torre Barrina, poliesportius municipals...).
Es reobren les zones de jocs infantils de L’Hospitalet i es fan tasques
de desinfecció d’aquests espais, per tal que els infants en puguin
gaudir amb totes les condicions higièniques de seguretat.
El cap de setmana del 20-21 de juny la ciutadania torna a gaudir de
més espais per a vianants de 10 a 22 hores, amb carrers tallats al
trànsit: carrer de l’Aprestadora, avinguda de Joan Carles I, carrer
del Doctor Martí i Julià, carrer de Marcel·lí Esquius i avinguda del
Carrilet.
També tornen a funcionar les zones blaves, verdes i grogues
d’estacionament que s’havien suspès.
Les sis escoles bressol municipals obren de l’1 al 31 de juliol,
d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació i les
autoritats sanitàries i totes les garanties higièniques i sanitàries
per infants, personal i famílies. L’objectiu és ajudar a la conciliació
laboral de les famílies.
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Els mercats no sedentaris de Bellvitge i els Ocellets tornen a la
normalitat. Instal·lació de parades al 100% de l’activitat en horari
de 9 a 14 hores.
Noves mesures als barris del nord de L’Hospitalet
Davant l’increment de nous casos de coronavirus als barris del nord
de L’Hospitalet, el dissabte 11 de juliol l’alcaldessa de L’Hospitalet
fa una crida a la ciutadania perquè no es relaxi i continuï seguint les
recomanacions de les autoritats sanitàries amb l’objectiu d’evitar
el contagi i la propagació de la Covid-19. L’ús de la mascareta,
el manteniment de la distància social i la neteja de mans són les
mesures més efectives per mantenir la transmissió del virus sota
control.
L’Ajuntament reforça les mesures de protecció:
• Queden anul·lades les pràctiques esportives grupals i les
petanques.
• Es recomana l’ús preferent d’espais exteriors a bars i restaurants.
• S’intensifica la neteja en l’espai públic, principalment a l’entorn
dels hospitals, dels CAP i dels centres d’urgències.
• S’intensifica la vigilància de l’espai públic per evitar les
aglomeracions i el compliment de les mesures de protecció
i seguretat al comerç de proximitat i mercats municipals,
biblioteques, escoles bressol municipals, casals d’estiu d’infants
i joves i centres de culte.
• Es posen a disposició dels afectats a través del CatSalut els
recursos municipals necessaris per assegurar un aïllament en
condicions de seguretat. Es demanen les dades de les persones
positives a la Conselleria de Salut per fer seguiment. És
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fonamental poder comprovar que les persones que han donat
positiu tinguin un habitatge que reuneixi les condicions perquè
puguin realitzar el confinament i, en cas contrari, proporcionarlos els espais adequats on puguin fer-ho.
• Es reforça la informació a la ciutadania mitjançant efectius de la
Guàrdia Urbana, Protecció Civil, agents cívics i voluntaris.
El dilluns 13 de juliol, davant les noves dades facilitades per la
Generalitat (300 casos actius), s’acorda:
• Crear un comitè de seguiment a la ciutat, integrat per Ajuntament
i Generalitat, que es reunirà diàriament per analitzar l’evolució.
• Fer un ban municipal on es recullin les mesures preses fins al
moment.
• Demanar l’obertura dels CAP de la ciutat amb els horaris d’abans
de la pandèmia i amb la totalitat de la plantilla sanitària. I, si cal,
reforçar amb metges procedents d’altres serveis.
• Demanar a la Conselleria d’Interior una major dotació i presència
de Mossos d’Esquadra per vigilar el compliment de les normes
bàsiques d’autoprotecció a la ciutat.
El dimecres 15 de juliol entren en vigor les mesures especials
acordades en una resolució de les conselleries d’Interior i Salut
de la Generalitat, coordinada amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, per
fer front als brots de la Covid-19 registrats als barris de Collblanc,
la Torrassa i la Florida. Es recomana quedar-se a casa, limitar la
mobilitat, reduir els contactes socials i evitar les trobades de més
de 10 persones.

Resum de les principals mesures
Es recomana que la sortida del domicili es faci solament en els
casos següents:
• Per a l’assistència al lloc de treball quan no es pugui dur a terme
en la modalitat de teletreball.
• Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.
• Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones
dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
• Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances i altres
serveis.
• Per accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació,
begudes i matèries primeres.
• Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita
o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i
de seguretat establertes per les autoritats competents.
• Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones
del grup de convivència habitual.
• Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans
públics, judicials o notarials.
• Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com
altres tràmits administratius inajornables.
• Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.
• Per atendre els horts familiars d’autoconsum.
• Per exàmens o proves oficials inajornables.
• Per causa de força major o situació de necessitat.

Mesures en espai públic
Se suspenen:
Les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives,
esportives i d’oci nocturn (teatres, cinemes, piscines, parcs
recreatius infantils en recintes tancats, gimnasos, sales de festes
i discoteques).
Es permeten:
• Activitats de casals i colònies d’estiu.
• Obertura de biblioteques i museus.
• Amb autorització prèvia del Comitè Tècnic del PROCICAT, obertura
d’equipaments culturals, socials o educatius, per atendre les
persones vulnerables a l’onada de calor amb hora concertada i
registre de dades de contacte.
• Obertura de bars i restaurants, preferentment per servir menjar
a domicili o per emportar. A l’interior, l’aforament queda limitat al
50% de la capacitat, i a les terrasses la distància entre taules ha
de ser de 2 metres. No es pot consumir a la barra.
Extensió de les mesures especials a tota la ciutat de L’Hospitalet
Davant l’increment de contagis, les mesures especials per frenar la
transmissió de la Covid-19 a la Torrassa, la Florida i Collblanc s’amplien
el dissabte 18 de juliol a tot L’Hospitalet i 13 municipis més de l’àrea
metropolitana: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues
de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant
Adrià de Besòs i Badalona. L’Ajuntament de L’Hospitalet dona
compliment així a la resolució de la Generalitat que estableix aquesta
ampliació de les mesures per un període de 15 dies.
La resolució de la Generalitat suposa el tancament dels
poliesportius municipals, incloses les piscines descobertes, i la
suspensió de la programació L’H esport a l’aire lliure. A part de
totes les mesures ja establertes pels barris del nord de la ciutat.
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Aquesta resolució prohibeix les trobades i reunions de més de deu
persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. Aquesta
prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions i
cerimònies fúnebres.
El dissabte 18 de juliol s’anuncia la creació del Procicat metropolità,
després de la reunió dels alcaldes i alcaldesses dels municipis
afectats amb el president Quim Torra, i es fa a la tarda la primera
trobada d’aquest òrgan per coordinar accions i aclarir algunes de
les mesures de la resolució de la Generalitat. Després de la reunió,
els 13 ajuntaments expressen de manera conjunta en un comunicat
algunes consideracions:
• No s’ha rebut per part del Govern una explicació clara i coherent
sobre com aplicar als municipis les diferents mesures aprovades
i publicades avui. El Procicat metropolità no ha generat un espai
sòlid i corresponsable de debat i codecisió, tal com demanen els
alcaldes i les alcaldesses.
• Segueix sense estar garantit un sistema de detecció i seguiment
de casos adequat.
• Els municipis han fet arribar un llistat de punts on es demana
una major clarificació en els àmbits com el cultural, esportiu,
comercial i les platges.
• Mentre això no succeeixi, els municipis aplicaran la normativa tal
com està redactada per l’autoritat competent, que és el Govern
de la Generalitat.
• Si l’autoritat competent considera adient fer qualsevol canvi per
ajustar les mesures d’acord amb les peticions dels ajuntaments i
dels sectors afectats, els municipis han expressat el compromís
de fer-ho.
• La lluita contra la pandèmia és la prioritat dels municipis, que
reiteren l’oferiment de cooperar en el control i la gestió en l’àmbit
local del contagi.

Mesures en espai públic
Davant els dubtes plantejats pels alcaldes i les alcaldesses en la
reunió del Procicat metropolità, la Generalitat difon el diumenge
19 de juliol un document de Protecció Civil amb els criteris
d’aplicació de les mesures restrictives que afecten els 13 municipis
metropolitans.
L’Ajuntament continua reforçant la informació als veïns i les
veïnes amb l’actuació de Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra,
agents cívics i Protecció Civil. El dilluns 20 de juliol s’afegeixen a
aquest equip com a voluntaris els agents de salut de la Creu Roja
de L’Hospitalet, que han rebut una formació especifica sobre el
coronavirus. La seva funció és fer un recorregut pels barris de
la ciutat per informar de les mesures de seguretat i higiene i de
l’obligatorietat de portar mascareta.
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Mesures en espai públic
1. Intensificació de la neteja

7. Més de 7.000 multes
per no complir les normes

2. Desinfecció espai públic i
residències gent gran i persones
amb discapacitats

3. Equips de protecció
per als treballadors de
neteja i parcs i jardins

6. 4.831 gestions
de convivència

ZBE
5. Suspensió sancions ZBE

4. Suspensió pagament zones d’aparcament
AIRE, blaves i verdes. Es restableix el
pagament en la fase Nova Normalitat
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L’Ajuntament farà arribar a 500 famílies de la ciutat
routers de connexió a wifi i targetes SIM per garantir la
connectivitat a les llars més vulnerables, juntament amb
180 tauletes que proporciona Proinfància.
El Departament d’Educació ha posat en marxa el pla d’acció
Centres educatius en línia, amb l’objectiu de posar a disposició dels
centres educatius de més complexitat i de l’alumnat més vulnerable
ordinadors i tauletes que permetin garantir les oportunitats
d’aprenentatge a l’alumnat durant els propers 2 mesos de manera
interactiva.
Com que el Departament d’Educació no pot garantir la connectivitat
a totes aquestes llars del municipi, l’Ajuntament s’ha posat a
disposició del Departament per tal de contribuir a donar accés a
internet a l’alumnat més vulnerable perquè tingui, així, les mateixes
oportunitats per continuar amb l’aprenentatge.
L’Ajuntament, seguint els criteris i les necessitats que ens ha
traslladat el Departament d’Educació i els mateixos centres,
aportarà 500 routers mifi (routers sense fils que permeten crear
una xarxa wifi), juntament amb 500 targes SIM, 300 de les quals les
ha donat l’operadora Vodafone, que donaran servei a 500 famílies
de la nostra ciutat.
A més a més, des del programa Proinfància de “la Caixa” s’han
proporcionat 180 tauletes que es repartiran a les famílies més
necessitades a través dels esplais de la ciutat, amb el suport de
l’Àrea de Joventut, a les quals també arribarà la connexió a internet
del conjunt dels 500 routers que aporta l’Ajuntament.
Des de l’Ajuntament continuarem treballant amb el Departament
per si es necessari ampliar altres mesures per respondre a les
necessitats que ens puguin plantejar des dels centres educatius.

Mesures adoptades per fer front al

coronavirus (Covid-19)
A L’HOSPITALET

Mesures en educació

55

Els programes i projectes educatius que impulsa
l’Ajuntament continuen oferint activitats adaptades a la
realitat actual.
El programa d’auxiliars de conversa, el Pla educatiu d’entorn i el
projecte Tàndem es desenvolupen en suport digital mantenint el
contacte i realitzant diferents activitats en línia amb l’alumnat dels
centres que hi participen.
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Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet.

57

Guia dels centres educatius de L’Hospitalet. Curs 2020-2021.

El CNL ha adaptat part de l’activitat per oferir-la en línia. L’oferta
virtual s’ofereix en tres camps: formació, voluntariat per la llengua
i assessorament i correcció de textos.

El Servei d’Educació de l’Ajuntament ha publicat i distribuït la Guia
dels centres educatius de L’Hospitalet. Curs 2020-2021, que es pot
consultar també a internet a través de l’enllaç www.l-h.cat/gdocs/
d6309439.pdf. La publicació s’ha fet arribar a les famílies amb infants
que han de ser matriculats el proper curs a P3 o primer d’ESO.
Cada any, amb l’objectiu d’acompanyar les famílies, l’Ajuntament
edita aquesta guia en la qual poden consultar la informació de
cada centre. A la publicació es detallen les dades de contacte, la
descripció dels equipaments i serveis i els trets més característics
i singulars dels centres educatius públics i concertats de la ciutat.
També inclou informació sobre el procés de preinscripció i de
matrícula i les zones educatives, entre d’altres.
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	Informació en línia del procés de preinscripció escolar
2020-2021 d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
FP i escoles bressol municipals.
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Programa d’auxiliars de conversa en anglès
La 4a trobada anual Acting Together organitzada amb l’alumnat de
4t d’ESO que participa en el programa d’auxiliars de conversa en
anglès es fa de forma virtual el 3 de juny. Aquest programa ha arribat
aquest curs a 2.500 alumnes de 29 centres públics i concertats
de la ciutat repartits en 86 grups. Durant el confinament, s’ha
mantingut en format online tant per a l’alumnat de 4t d’ESO com
per als centres on, de forma pilot, es desenvolupa de 1r a 3r d’ESO.
Acting Together és una trobada de les escoles i els instituts de
L’Hospitalet que consisteix a presentar petites accions teatrals,
vídeos o exposicions orals íntegrament en llengua anglesa, com a
eina d’aprenentatge i d’immersió.
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La cultura no s’atura.
Equipaments i entitats culturals de la ciutat segueixen programant
i recomanant activitats a distància: concerts via streaming,
exposicions virtuals, llibres electrònics, arts escèniques... L’oferta
es pot consultar a les xarxes socials de @LHCultura.
El servei de préstec de llibres electrònics a Biblioteques de
L’Hospitalet a través d’eBiblio ha fet més de 1.600 préstecs de
llibres digitals i audiollibres aquests dies.
El cartell guanyador per les Festes de Primavera s’utilitzarà com
a imatge gràfica de les activitats on line que es programaran per
la PrimaveraLH i la diada de Sant Jordi, del 23 al 26 d’abril (vídeo
toc d’inici, Festival de L’Humor, concerts en viu, dibuixa el teu
mocador, etc.).
El Servei de Biblioteques organitza una diada de Sant Jordi diferent.
Així, la Trobada de Dracs, Cavallers i Princeses, que tradicionalment
es fa als jardins de Can Sumarro, tindrà lloc de forma virtual amb
tots els personatges confinats. També es farà un InstaContesLH.
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El servei de consulta de l’Arxiu municipal es torna a
obrir el 4 de maig per procedir a la digitalització de la
documentació sol·licitada i donar accés telemàticament
fins a un màxim de 25 documents.

Mesures en cultura
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Campanyes del Museu de L’Hospitalet: “Memòria d’una
pandèmia” i “Museus per la igualtat”.
El Museu de L’Hospitalet inicia una campanya de participació
ciutadana de recollida de documentació i objectes per elaborar la
“Memòria d’una pandèmia” i recollir els “Patrimonis confinats”.
L’objectiu és documentar aquesta crisi per compartir els seus
efectes amb les generacions futures.
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Activitats per gaudir de l’estiu a la ciutat
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Animació al carrer amb els Rolling Vibes

També participa en la campanya “Obrim les finestres, museus per
la igualtat”, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, amb una
programació d’activitats a través de les xarxes socials.
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Mostra Virtual de Teatre Aficionat.
Vuit companyies de la ciutat han preparat peces curtes per
compartir a les xarxes socials de CulturaLH els dies 6 i 7 de
juny. El tancament dels equipaments culturals el 13 de març i el
confinament han impedit que les companyies puguin assajar i fa
impossible la celebració de la Mostra de manera presencial.
Ela-ελα Teatre, Fugireli Teatre, Grup de Teatre Banyes, la
Companyia Javier Villena, Los Jeremías, Plàudite Teatre, Somnis
Revolution i el Quadre Escènic del Centre Catòlic són les
companyies representades en la Mostra Virtual de Teatre Aficionat.
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Projecte Recuperart-19 per millorar l’estat emocional dels
sanitaris
El Museu de L’Hospitalet participa en el projecte Recuperart-19
dirigit al col·lectiu sanitari per tractar les seqüeles emocionals que
la crisi de la Covid-19 ha deixat en els professionals. El programa
compta amb els museus com a entorns positius de reflexió i
millora del benestar emocional. Es tracta d’un recorregut pels
museus amb una guia que servirà per fer un itinerari terapèutic
amb activitats i exercicis recollits en el llibret.

L’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura organitza activitats per
gaudir d’un estiu a la ciutat, adaptades a les necessitats de
seguretat actual. Les biblioteques convoquen contacontes, tallers
virtuals i clubs de lectura que combinen l’activitat presencial
i la virtual amb activitats adreçades a grans i petits. Summer
Experience endarrereix l’activitat fins a final d’agost i s’allarga
fins a principi d’octubre, amb activitats a tots els districtes. El
Museu ofereix visites guiades a les exposicions i tallers infantils,
i el Centre d’Art Tecla Sala i la Fundació Arranz-Bravo mantenen
obertes les exposicions “Home Sweet Home”, “Solstici 2020” i
“Arranz-Bravo a la col·lecció Bassat”.

Un grup d’animació al carrer recorre els diferents barris de
L’Hospitalet per recordar als veïns i les veïnes que no ens podem
relaxar, que cal mantenir les mesures de seguretat i higiene i
portar mascareta. Teatre i música en viu, amb un toc d’humor.
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L’esport es mou.
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L’H esport a l’aire lliure

Equipaments i entitats esportives de L’Hospitalet ofereixen als
abonats, socis i ciutadania en general activitats a distància: classes
dirigides (zumba, circuits d’entrenament, ioga...), missatges,
entrevistes virtuals, etc. L’oferta es pot consultar a les xarxes
socials de @lhesport. Es manté l’atenció telefònica al 93 402 60 76.

Es posa en marxa un nou programa d’activitat física per a tots els
públics que es farà en parcs i altres espais a l’aire lliure de la ciutat.
Al capdavant de les activitats hi són els monitors dels poliesportius
de la ciutat, que han dissenyat 5 activitats fins al 10 de setembre,
en horari de matí (9 hores) i tarda (19 hores). Totes les activitats es
realitzaran seguint els protocols de seguretat i prevenció davant la
Covid-19, amb el manteniment de distància entre els participants o
la recomanació d’utilitzar mascareta, entre d’altres i en general, i
amb mesures singularitzades per a cada apartat.
Se suspenen les activitats a partir de la resolució de la Generalitat
del 18 de juliol durant 15 dies.
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Joventut en xarxa.
L’Oficina Jove continua en marxa, telefònicament, fent atencions
individualitzades per atendre els dubtes i fer orientació d’àmbit
laboral i formatiu.
Es fa treball coordinat amb els instituts de la ciutat, ja que el
tercer trimestre és un moment clau en termes d’orientació. S’han
substituït els tallers presencials que es fan habitualment per altres
de tutorials i recursos d’orientació en línia.
S’ha habilitat una nova classe virtual juntament amb l’Associació
d’Estudiants de L’Hospitalet (AELH) de reforç a l’alumnat que té
aquest any les proves de la selectivitat.
Per tal de mantenir el vincle i la proximitat amb el jovent, s’ofereixen
continguts diaris a les xarxes de “JoventutLH”, a Instagram, a Twitter
i a Facebook, sobre recursos culturals, d’orientació i informació
d’interès per al jovent.
L’Oficina Jove del Voluntariat ha incorporat un centenar de volun
taris per poder ajudar, aquests dies complicats d’excepcionalitat,
les persones en situació de vulnerabilitat.
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Programa d’orientació acadèmica.
Es manté el programa d’orientació acadèmica per a l’alumnat de
4t d’ESO, a través de xerrades que imparteixen les professionals de
l’Oficina Jove a través de Google Meet, la plataforma de contacte amb
l’alumnat que utilitzen la majoria de centres educatius. Fins al moment,
dos centres han participat ja en aquesta activitat a través d’internet.
En aquestes xerrades, professionals de l’Oficina Jove expliquen a
l’alumnat els itineraris acadèmics que poden triar un cop acabada
l’etapa d’ensenyament obligatori. Els centres d’ensenyament
interessats a oferir aquest servei al seu alumnat poden contactar
amb l’Oficina Jove a través del telèfon 93 403 69 60.
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Procés participatiu per al Pla local de joventut 2020-2023.
La Regidoria de Joventut ha obert un procés participatiu entre el
jovent de la ciutat, per via telemàtica, per radiografiar la realitat
de la població de L’Hospitalet de 12 a 35 anys. Aquesta anàlisi serà
un dels elements que es tindran en compte per elaborar el Pla
local de joventut 2020-2023, que definirà les línies estratègiques
que seguirà l’Ajuntament en les actuacions dirigides al jovent fins
al final de mandat. L’enquesta es fa per via telemàtica amb l’horitzó
d’arribar a uns 700 joves: https://forms.gle/rjekLaMcZR2ZoKUr9.
En una fase posterior, es faran arribar qüestionaris diferenciats
a departaments municipals, entitats juvenils i entitats de lleure
educatiu de la ciutat.

Programa de referents d’ocupació juvenil.
Es vol ajudar i assessorar els joves de 16 a 29 anys a accedir
al mercat de treball i a la formació. El programa de referents
d’ocupació juvenil de L’Hospitalet ofereix orientació laboral en línia,
facilita el retorn al sistema educatiu i altres recursos ocupacionals.
El seu objectiu principal és facilitar la transició dels joves del
sistema educatiu al sistema laboral i ocupacional i acompanyarlos en la cerca de formació i ocupació per millorar l’ocupabilitat:
orientació professional, subvencions, pràctiques en empreses,
ofertes de treball o suport en emprenedoria.
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Temps de lleure en confinament.
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Casals d’estiu

S’han posat en marxa al Facebook de Joventut activitats virtuals de
lleure per a infants, creades i exposades per les entitats juvenils i de
lleure de la ciutat. Cada dia es publiquen les activitats d’una entitat,
amb propostes de tallers, manualitats, activitats físiques, classes
de ball i diverses propostes lúdiques i educatives per amenitzar
el confinament dels més joves de casa, mentre aprenen noves
habilitats. Posteriorment, es deixen penjades al canal de YouTube
de Joventut perquè puguin estar sempre a l’abast de les famílies.

Més de 4.000 infants i joves de L’Hospitalet participen en les
activitats i casals d’estiu. Una comissió amb representants de les
entitats i de diferents àrees municipals vetlla per garantir un estiu
segur i ple d’oportunitats.
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	Increment dels canals de comunicació amb la ciutadania.
S’ha posat en marxa un nou espai dedicat al coronavirus dins del
web municipal coronavirus.l-h.cat que recull tota la informació
relacionada amb el contingut dels decrets del Govern central i
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, així com les diferents mesures
posades en marxa pel consistori per afrontar aquesta crisi.
A través del web municipal i dels diferents perfils institucionals a
les xarxes socials s’ha intensificat la informació a la ciutadania. Les
àrees municipals d’Esports, Joventut i Cultura dinamitzen les xarxes
amb propostes i activitats per passar el temps de confinament.
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El Llibre de les Emocions, un espai virtual on expressar-se.
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Campanya “Estem units en això”.

Espai virtual on tothom que ho desitgi pot escriure missatges
d’esperança, canalitzar sentiments i compartir bons desitjos,
accessible des del web municipal www.l-h.cat i des de l’adreça:
emocions.l-h.cat. Perquè estar aïllats no vol dir estar sols.

Persones rellevants de la ciutat, procedents del món de la cultura i
de les entitats, han enregistrat petits vídeos que es difonen a través
dels diferents perfils institucionals, on expliquen breument com
viuen el confinament i animen la resta de la ciutadania a romandre
tancats a casa. S’han recollit més de 200 vídeos.

Mesures en comunicació
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Nou servei de streaming per les bodes civils
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Homenatge als col·lectius que han lluitat contra la
Covid-19

L’Ajuntament de L’Hospitalet posa en marxa un servei de streaming
per facilitar el seguiment de les cerimònies als convidats de
les bodes civils que es realitzen al Palauet de Can Buxeres. Les
mesures de prevenció de la Covid-19 obliguen a reduir l’aforament
de la sala (60 persones) en la qual es realitzen les bodes civils, la
qual cosa fa que només hi puguin accedir 15 convidats. És per això
que es posa a disposició dels nuvis aquest servei, que permet que
les persones que no accedeixin a la sala puguin seguir la cerimònia
des dels seus dispositius tecnològics, a través d’un enllaç i una
clau que l’Ajuntament facilita als nuvis.

Cines Filmax Gran Via i Ajuntament han homenatjat els col·lectius
que han contribuït a pal·liar els efectes de la Covid-19 —centres
i serveis sanitaris, gestió d’emergències, Creu Roja, Guàrdia
Urbana, voluntaris i residències—, per agrair el seu esforç, valentia
i dedicació durant la crisi. L’acte es va fer el 9 de juliol amb la
projecció del film Especiales, d’Olivier Nakache i Eric Toledano.
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Pacte de ciutat
En el Ple municipal del 29 d’abril es va proposar un pacte local
de ciutat amb les diferents forces polítiques, teixit econòmic i
social… al més ampli possible per abordar el futur de L’Hospitalet
després d’aquesta crisi. Estem davant de nous reptes i escenaris
que només podrem afrontar tots junts, des de tots els àmbits de
l’Administració, amb la complicitat dels sectors econòmic i social.
A L’Hospitalet sabem que la suma d’esforços ens permet aconseguir
majors cotes de benestar per a la ciutadania. Ara toca remar tots
junts per crear un gran consens que ens permeti fer front a les
conseqüències socials i econòmiques d’aquesta pandèmia.
Hem de deixar de banda les diferències, col·laborar i treballar
units. No podrem donar una resposta adequada si cadascú va pel
seu costat. Ara toca buscar consensos, unitat d’acció, diàleg i acord
per dissenyar les mesures i reformes necessàries.
Es tracta d’un gran pacte de ciutat que vol sumar totes les sensibilitats
i tenir màxima representativitat. Per això, s’han recollit les propostes
dels grups polítics municipals, i s’està fent el mateix amb les entitats
i agents socials representats al Consell de Ciutat, amb el teixit
associatiu, els agents del sector econòmic, cultural, educatiu i el
moviment veïnal representat per la Federació d’Associació de Veïnes
i Veïns de L’Hospitalet. També amb la col·laboració dels agents que
formen part del Pacte local per l’ocupació. La voluntat és tenir un
primer document a finals de juliol.

Mesures per a la recuperació econòmica i social
A partir d’aquí, les diferents propostes d’actuació s’agruparan
en quatre eixos estratègics que s’alineen amb els objectius de
desenvolupament sostenible i l’objectiu de “barreres 0 al 2030”:
1. Entorn urbà: adaptar l’espai públic, la mobilitat i les
infraestructures a la nova realitat.
2. Entorn social: reconstrucció de les infraestructures comunitàries
(educació, cultura i esports). Posar les persones al centre de les
polítiques i garantir drets i llibertats.
3. Entorn econòmic: canvi de paradigma, reforç de l’estat de
benestar. Explorar l’intercanvi, la complementarietat, l’economia
circular. Impulsar l’ocupabilitat en sectors estratègics.
4. Entorn institucional. Reorganització de l’estructura municipal
per adaptar-la de forma segura i eficient a les noves condicions de
treball.
Un cop recollides les propostes, s’avaluaran per un equip de
tècnics municipals transversal, que seran els encarregats de la
seva sistematització (descripció, cost previst, calendari, agents
implicats...). N’hi haurà un retorn i una rendició de comptes dos
cops a l’any.
El Pla de reactivació s’estructura al voltant de tres idees: ningú
no quedarà enrere en la recuperació del municipi; és necessari un
consens cívic per repensar el model de ciutat dirigit a l’increment
del benestar i a l’erradicació de desigualtats, i L’Hospitalet serà
capdavantera en innovació social aplicada a la reactivació local.
Tot això es va explicar el passat 2 de juliol als membres del Consell
de Ciutat en un acte presidit per l’alcaldessa Núria Marín.

ESTEM UNITS
EN AIXÒ
#AquiEstoyLH

