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Introducció
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat –l’Ajuntament-, en el marc del Programa
Integral Les Planes – Blocs Florida, ha decidit impulsar una actuació global en aquesta
zona orientada a la reforma urbana i l’enfortiment comunitari.
Aquest Pla neix amb la vocació de cercar la col·laboració entre administracions i
implicar a la ciutadania en l’impuls d’intervencions urbanístiques i accions
d’enfortiment comunitari i social en aquest territori. Per fer-ho, es pretenen combinar
accions a curt termini amb accions a llarg termini, amb un horitzó d’actuació que arriba
fins l’any 2030.
Aquesta intervenció municipal se suma a d’altres projectes que es duran a terme en els
propers anys i que canviaran la morfologia i potenciaran les possibilitats de
desenvolupament social i econòmic de la zona, com és el cas del soterrament de les
vies de la RENFE.
El projecte de soterrament de les vies de RENFE ha estat fruit d’una llarga demanda
per part dels veïns i veïnes i del propi Ajuntament. L’activació d’aquest projecte
permetrà una millora de la mobilitat i de la vertebració de la Ciutat.
Tenint en compte aquests projectes marc, l’Ajuntament ha decidit impulsar un procés
participatiu d’abast de barri per a la recollida de necessitats, dissenys i possibles usos a
curt termini de diversos punts de l’espai públic, i més concretament:
 La definició del disseny, les necessitats i usos de l’espai del Carrer Teide i la
zona del Pont de Matacavalls-Espai Verd.
 La millora dels accessos al Parc de Les Planes.
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BLOC I. DISPOSICIONS GENERALS

Apartat 1. Objectius del procés participatiu
1. Realitzar un procés participatiu consultiu i d’abast de barri per a afavorir la
participació de la ciutadania en la recollida de necessitats i possibles dissenys i usos de
diversos punts de l’espai públic per tal que l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge i Urbanisme
i Sostenibilitat pugui dissenyar un projecte participat, consensuat i integrat.
2. Partint d’aquest objectiu general el procés participatiu persegueix també quatre
objectius específics:
2.1. Informar a la ciutadania sobre el Programa Integral Les Planes-Blocs Florida
2.2.Implicar a la ciutadania en la transformació i millora del barri.
2.3.Obtenir aportacions ciutadanes per a configurar un espai públic al servei de la
ciutadania, amb usos diversos i que afavoreixi la convivència al territori.
2.4.Continuar impulsant dinàmiques participatives associades als grans projectes i
prioritats de Ciutat, Districte i Barri.

Apartat 2. Principis generals
1. El procés participatiu s’adequa als principis de transparència, publicitat, claredat,
accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, inclusió i
protecció de dades de caràcter personal.
2.El procés participatiu garanteix les fases d’informació, deliberació, valoració de
propostes, avaluació i retiment de comptes.
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BLOC II. ABAST DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Apartat 3. Persones cridades a participar
1. Es tracta d’un procés participatiu a escala de barri, que apel·la principalment a la
participació de veïns i veïnes i aquelles persones implicades en la transformació del
barri.
2. L’Ajuntament cercarà activament la participació de quatre col·lectius prioritaris:
membres de les taules del Programa d’Intervenció Integral, entitats i organitzacions
vinculades al barri, població escolar del barri i veïns i veïnes a títol individual.
Apartat 4. Marc del procés participatiu
1.El procés participatiu serà consultiu i servirà per tal que l’Ajuntament obtingui criteris
per tal d’elaborar actuacions de millora pel que fa a l’arranjament i els usos de la zona..
2.Les propostes recollides hauran d’anar alineades amb els criteris marc del Programa
d’Intervenció Integral i no podran condicionar el futur projecte de soterrament de les
vies de la RENFE.
3. El procés participatiu assegurarà l’existència dels canals i mecanismes adequats per
tal que tota la ciutadania que compleixi els requisits de l’apartat 3 (Bloc II) pugui
aportar les seves propostes.
4. Les propostes i aportacions rebudes per part de la ciutadania hauran de basar-se en
els principis de respecte, igualtat i equitat i de cerca de l’interès col·lectiu.
5. Seran descartades automàticament totes aquelles propostes o aportacions que no
acompleixin els criteris de l’apartat 4.4. (Bloc II), i aquelles que vagin en contra dels
drets fonamentals individuals i col·lectius.
Apartat 5. Calendari del procés participatiu
1. El procés participatiu s’iniciarà amb una fase informativa que es realitzarà durant els
mesos d’abril i maig de 2018.
2. La fase participativa tindrà lloc entre els mesos de maig i juny de 2018. Durant
aquesta fase participativa l’Ajuntament habilitarà els canals participatius descrits al
bloc III del present document de Normes.
3. La presentació final i el retorn dels resultats del procés participatiu es realitzarà
entre els mesos de setembre i octubre de 2018.
Apartat 6. Priorització ciutadana
1.En una segona fase les aportacions serviran per tal de realitzar una licitació/concurs
a fi que les idees recollides en el procés participatiu es concretin en un projecte tècnic.
Sobre els diversos projectes tècnics, es portarà a terme una consulta on la ciutadania
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del barri podrà escollir entre les diverses opcions que consideri millor. Aquesta segona
fase tindrà les seves pròpies normes de funcionament.
BLOC III. CONTINGUTS I CANALS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Apartat 7. Informació inicial sobre el procés participatiu
1. En aquesta primera fase del procés, l’Ajuntament presentarà a la ciutadania la
informació de base, els objectius, els canals i el calendari del procés participatiu per tal
de garantir el dret d’accés a la informació i de participació de totes aquelles persones
cridades a participar.
2. L’Ajuntament també aportarà la informació de context necessària per tal de garantir
una participació informada.
3. La informació, per tal d’afavorir el màxim accés al procés, es vehicularà com a mínim
a través dels següents canals:
3.1. La realització d’accions informatives presencials a la zona dels Blocs Florida i
espais propers.
3.2. La publicació de tota la informació del procés participatiu a través del web
municipal: www.lhon-participa.cat

Apartat 8. Contingut del procés participatiu
1. Pel tipus de persones cridades a participar (és un públic acotat en el marc d’un
procés participatiu de barri), s’utilitzaran fonamentalment dinàmiques participatives
presencials.
2. Cada ciutadà i ciutadana podrà presentar tantes aportacions com consideri adient.
3. El procés participatiu garantirà que es recullin propostes en relació a 3 àrees
específiques de treball:
3.1.Zona del Carrer Teide.
3.2.Zona del Pont de Matacavalls – Espai Verd.
3.3.Zona del Parc de les Planes.
4.Les propostes poden fer referència a la millora de l’espai públic, així com la seva
dinamització social i econòmica.
Apartat 9. Canals presencials de participació
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1. L’Ajuntament realitzarà fins a 6 itineraris ciutadans (d’unes 20-30 persones cada
itinerari), que serviran per implicar a aquells col·lectius a priori més interessats en el
procés participatiu.
2. Aquests itineraris seran conduïts per personal habilitat per l’Ajuntament i tindran
una doble vessant: informativa, d’explicació del Programa Integral i el projecte de
soterrament de les vies, i participativa, de recollida de propostes per part de les
persones assistents. La fase participativa comptarà amb un quadern participatiu que
haurà de garantir que es puguin recollir i processar de manera homogènia les
aportacions de totes les persones participants.
3. Els itineraris tindran lloc durant el mes de maig de 18 i serà necessària la inscripció
prèvia a través dels mecanismes que habiliti l’Ajuntament.
4. L’Ajuntament també distribuirà a equipaments públics butlletes en paper del procés
participatiu, les quals estaran disponibles entre els mesos de maig i de juny de 2018.
Aquestes butlletes es trobaran a:
4.1. El Centre municipal Ana Díaz Rico.
4.2. L’Oficina del Programa Integral Les Planes – Blocs Florida.
4.3. La Regidoria del Districte.
4.4. La Biblioteca La Florida.
5. L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat habilitarà informador/es de carrer per tal
que es faciliti el coneixement del procés participatiu al conjunt de la ciutadania i, si
s’escau, donar suport a l’hora de respondre la butlleta del procés participatiu.
6. A més, l’Ajuntament realitzarà aquelles campanyes específiques que es considerin
necessàries per tal de completar les aportacions rebudes.

Apartat 10. Canals on-line d’informació
1.L’Ajuntament habilitarà un mòdul específic relatiu al procés participatiu al web de
participació www.lhon-participa.cat.
2. Aquest mòdul específic tindrà dues finalitats:
2.1.Informar del procés participatiu (de forma complementària a la informació que
es realitzi presencialment).
2.2.Aglutinar la informació que es vagi recollint durant la fase participativa actuant,
doncs, com a repositori integrat de la informació.
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BLOC IV: RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Apartat 11. Retorn dels itineraris ciutadans
1. Cadascun dels 6 itineraris tindrà un informe específic de resultats. Aquest informe
constarà de:
1.1. Una agregació dels resultats dels qüestionaris participatius, segmentant els
resultats per cadascuna de les 3 àrees de treball.
1.2. Un resum del panell final de posada en comú, agrupant les idees plasmades a
les targes participatives i plantejades durant el debat obert.
1.3. Un recull de les fotos de l’itinerari participatiu.
2. Aquests 6 informes seran enviats als participants i, a més, es podran publicar al web
www.lhon-participa.cat.
3. Addicionalment a aquests informes, es realitzarà un document transversal amb una
integració de les aportacions realitzades a cada itinerari.

Apartat 12. Retorn del procés participatiu
1. Es redactarà la memòria del procés participatiu que servirà per presentar els
resultats del treball realitzat. Aquesta memòria integrarà en un únic document i de
manera agregada i entenedora els inputs rebuts a través dels 2 canals de participació
presentats anteriorment:
1.1.Els itineraris ciutadans.
1.2.Els qüestionaris participatius.
2.La memòria es farà pública i, a més, serà tinguda en compte per l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat pugui dissenyar un projecte participat,
consensuat i integrat amb diverses opcions que donin lloc a la segona fase de
priorització ciutadana.

Normes de funcionament

8

