
Pla 
d’inversions
públiques
municipals
2016/2019





Pla 
d’inversions 
públiques
municipals
2016/2019



4



5Pla d’inversions públiques municipals 2016/2019

El Pla d’inversions públiques municipals (PIM) representa 
els compromisos de l’equip de govern amb la ciutat pel 
que fa a la millora i ampliació dels seus equipaments i 
espai públic. En total es preveu una inversió d’uns 130 
milions d’euros que han de situar L’Hospitalet com una 
ciutat capdavantera en qualitat de vida i en oportunitats 
per a les persones i les empreses.

El finançament d’aquest pla d’inversions es fa amb recursos propis 
municipals i també amb l’aportació de recursos de l’Àrea Metropolitana, la 
Diputació de Barcelona i la concurrència de l’Ajuntament a les convocatòries 
de fons europeus promogudes per l’Estat, per la Generalitat i per la Unió 
Europea. 

Amb aquest pla s’amplien i es milloren equipaments en tots els àmbits però 
es fa un èmfasi important en els casals per a la gent gran, a ampliar la 
dotació d’equipaments esportius als barris i a millorar la xarxa de mercats 
de proximitat.

També per primera vegada els consells de districte de la ciutat col·laboraran 
a programar i dissenyar les inversions que volen que es facin en les seves 
places i carrers. Esperem que entre tots farem de L’Hospitalet una ciutat 
millor per viure i conviure.

01 Drets bàsics garantits

02 L’H, una nova centralitat 
metropolitana

03 Els barris, fonament per 
fer ciutat

04 Govern obert

05 Altres

ToTal 

 3.520.435,65   

 2.534.416,94   

 
8.637.368,94   

 
2.192.754,48   

 7.820.965,48   

 24.705.941,49   

  14.594.802,47   

 10.391.863,79   

 
10.504.458,33   

 
2.714.001,99   

 155.000,00   

 38.360.126,58   

 8.569.911,95   

 10.630.988,81   

 
16.195.746,71   

 
7.420.233,62   

 4.791.279,00   

 47.608.160,09   

 5.688.785,78   

 6.471.305,00   

 3.763.333,33   

 3.748.874,94   

 -     

 19.672.299,05   

  32.373.935,85   

 30.028.574,54   

 
39.100.907,31   

 
16.075.865,03   

 12.767.244,48   

 130.346.527,21   

2016 2018 2016/192017 2019



6



7Pla d’inversions públiques municipals 2016/2019

ÍNDEX

01 Drets bàsics garantits 

02 L’Hospitalet, una nova centralitat 
metropolitana

03 Els barris, fonament per fer 
ciutat

04 Govern obert

05 Altres

Pàg. 08

Pàg. 14

Pàg. 12

Pàg. 18

Pàg. 20



8

Drets bàsics 
garantits

01



9Pla d’inversions públiques municipals 2016/2019

Les actuacions previstes en aquest àmbit estan orientades a dignificar la vida de les 
persones i especialment a dotar de més oportunitats els col·lectius més sensibles de 
la ciutat: joves, gent gran i  infants, incorporant nous equipaments i millorant els exis-
tents. També es duran a terme actuacions per millorar i ampliar la xarxa d’equipa-
ments destinats a la cohesió social, l’educació, la cultura i l’esport, així com equipa-
ments destinats a l’ocupació laboral i el desenvolupament econòmic.

Casal de Gent Gran i 
Punt Jove Ca n’arús

Camp de Futbol de 
la Torrassa

Casal de Can Serra 
i Casal de Bellvitge

Poliesportiu del 
Gasòmetre

1.338,59 m2 
dedicats a la gent 
gran al barri del 
Centre i també per 
als joves

7.571 m2 
per a la pràctica 
esportiva dels infants 
i joves al barri de 
Collblanc-la Torrassa

1.200 m2 + 1.563 m2 
Més de 2500 m2 per 
a la gent gran als 
barris Can Serra i de 
Bellvitge

6.937 m2 
per a la pràctica 
esportiva dels veïns 
i veïnes de Santa 
Eulàlia 
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Casal de Gent gran i Punt Jove 
Ca n’arús

Casal de Gent Gran Can Serra

Casal de Gent Gran Bellvitge

Punt Jove Bellvitge

Can Buxeres 
Reparació de coberta de façanes i 
millores

Centre de Formació ocupacional 
CEMFo 
Climatització 

Cultura: adequació de 
biblioteques, esplais i centres 
culturals

•  Remodelació d’Esplai Xixell
•  Coberta de la Tecla Sala
•  Accessibilitat Biblioteca Can 

Sumarro
•  Altres

Educació: adequació de col·legis 
i centres de les arts

•  Ampliació de l’Escola Municipal 
de Música 

•  Pista esportiva Milagos 
Consarnau 

•  Pista esportiva Torras i Bages
•  Adequació nous espais per al CNL
•  Altres

Esports: Poliesportius, camps de 
futbol i actuacions a l’espai públic

•  Futbol americà-beisbol 
•  Renovació del Poliesportiu 

Municipal Fum d’Estampa 
•  Camp de Futbol de la Torrassa 
•  Pista del carrer del Gasòmetre 
•  Manteniment de poliesportius 

municipals
•  Pista de skate del Gornal

adequació dels sostres i terres 
magatzem d’aliments Creu Roja

ajuts a la rehabilitació, 
accessibilitat i altres en 
comunitats de veïns

  ToTal

2016 2018 2016/192017 2019

actuacions a les 
instal·lacions i edificis 
de la ciutat

 1.887.715,13   

 - 

 25.426,94   

 - 

 4.365,24   

100.721,59    

867.815,53   

346.751,75   

227.166,24

60.473,23   

-

3.520.435,65  

 - 

 1.400.000,00   

 2.260.430,81   

 - 

 - 

 - 

 605.263,85   

 1.027.993,42   

 3.076.223,87   

 - 

 200.000,00   

 8.569.911,95  

 - 

 1.600.000,00   

 753.588,25   

 800.000,00   

 2.000.000,00   

 - 

 1.800.000,00   

 - 

 7.241.214,22   

 - 

 400.000,00   

14.594.802,47   

 - 

 - 

 - 

 - 

 200.000,00   

 - 

 4.000.000,00   

- 

 1.488.785,78   

 - 

 - 

 5.688.785,78   

 1.887.715,13   

 3.000.000,00   

 3.039.446,00   

 800.000,00   

 2.204.365,24   

 100.721,59   

 7.273.079,38   

 1.374.745,17   

 12.033.390,11   

 60.473,23   

 600.000,00   

 32.373.935,85  
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L’Hospitalet, una 
nova centralitat 
metropolitana 
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Les actuacions d’aquest àmbit fan referència als projectes estratègics de ciutat, a con-
solidar i millorar els polígons industrials per mantenir l’atracció constant d’empreses 
i al desenvolupament econòmic.

Plans d’especialització competitiva territorial (PECT)

Programa de millora dels polígons industrials

Districte Cultural EDUSI

El pla d’especialització competitiva territorial 
L’Hospitalet, ecosistema innovador de la salut 
i la cultura desenvolupa l’estratègia europea 
RIS3 a la ciutat situant el municipi com a impul-
sor de la innovació a través de la participació 

En coordinació amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, les actuacions previstes en aquest 
programa permetran millorar la connectivitat de 

L’objectiu general de l’estratègia de desenvolu-
pament urbà sostenible integrat és contribuir 
a impulsar la creació d’un nou pol de desenvo-
lupament a l’espai central de la ciutat lligat a 

col·laborativa dels agents de la quàdruple hèlix 
–públic, privat, coneixement-recerca i societat 
civil– al voltant de les especialitzacions intel·li-
gents identificades: la salut i les tecnologies 
aplicades a la creació artística.

fibra òptica, implantar carrils bici, aplicar sen-
sorització per eficiència energètica i instaurar un 
sistema de càrrega de cotxes elèctrics.

la cultura, que serveixi per consolidar la trama 
urbana i apostar per un desenvolupament sos-
tenible i inclusiu.

Millores als aparcaments 
municipals

Renovació dels parquímetres 
de la ciutat
Fibra òptica i sistemes de 
pagament

Edifici B de l’ajuntament
Rehabilitació energètica

l’H on: Districte Cultural EDUSI

Polígons industrials
Programa de millora 
d’infraestructures AMB

Transformació de la Fàbrica 
Godó i Trias

Plans d’especialització 
competitiva territorial  (PECT)

  ToTal

 54.450,00   

 356.000,00   

 - 

 - 

 2.123.966,94   

 - 

 -

2.534.416,94   

  400.000,00   

 - 

 878.647,99   

 3.907.932,00   

 4.132.408,82   

 102.000,00   

 1.210.000,00   

 10.630.988,81   

 2.000.000,00   

 - 

 - 

 4.471.305,00   

 - 

 - 

 - 

 6.471.305,00   

 200.000,00   

 - 

 1.364.454,38   

 4.249.932,00   

 - 

 3.536.225,10   

 1.041.252,31   

 10.391.863,79  

  2.654.450,00   

 356.000,00   

 2.243.102,37   

 12.629.169,00   

 6.256.375,76   

 3.638.225,10   

 2.251.252,31   

 30.028.574,54   

2016 2018 2016/192017 2019
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Els barris, fonament 
per fer ciutat 
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Les actuacions d’aquest àmbit han de permetre millorar els barris de la ciutat desen-
volupant la mobilitat, l’accessibilitat i la qualitat de l’espai públic i per tant promovent 
la pluralitat, la convivència i la cohesió social. Per primer cop, amb la participació dels 
consells de districte es definiran, mitjançant processos col·laboratius, actuacions en 
cada districte per valor de 500.000€ per districte que permetran coresponsabilitzar els 
ciutadans i ciutadanes en el futur del seu barri.

actuacions singulars de 
ciutat als barris

Millores en els espais 
públics

Mercats de l’Hospitalet

l’H on dels barris

Actuacions als diversos barris 
de la ciutat planificades des de 
l’Ajuntament.

Semaforització, enllumenat, millores 
d’accessibilitat, mobiliari urbà, parcs 
infantils, xarxa de fibra òptica, etc.

Millores a les instal·lacions de les 
parades del Mercat de Santa Eulàlia 
i equipament de la planta tercera del 
Mercat de la Florida

Processos participatius de les 
inversions als barris
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2016 2018 2016/192017 2019

actuacions 
als barris

 509.481,34   

 571.067,08   

 -

2.019.688,94 

4.140.228,41

- 

1.381.499,87   

 - 

 15.403,30   

 8.637.368,94  

 - 

 - 

 625.000,00   

 9.936.625,04   

 4.910.788,34   

 223.333,33   

 - 

 -     

 500.000,00   

16.195.746,71 

 - 

 - 

   1.875.000,00   

 3.506.125,00   

 2.400.000,00  

 723.333,33   

 - 

 2.000.000,00   

 -

10.504.458,33   

 - 

 - 

   - 

140.000,00   

 2.900.000,00   

 723.333,33   

 - 

 - 

 -

3.763.333,33  

 509.481,34   

 571.067,08   

 2.500.000,00   

 15.602.438,98   

 14.351.016,75   

 1.669.999,99   

 1.381.499,87   

 2.000.000,00   

 515.403,30   

 39.100.907,31   

llei de Barris la Florida - Pubilla 
Cases 

Programa de Millora de Barris 
aMB

actuacions districtes: l’H on 
dels barris

actuacions singulars de ciutat
Dte. I Ciutat Comtal-plaça de 
Sant Jordi; plaça dels Cirerers de 
Sanfeliu, urb. plaça de Sant Jordi, 
zona de gossos parc Creixell, carrer 
Francesc Moragas, carrer Príncep 
de Bergara, amp. vorera avinguda de 
Josep Tarradellas, ascensor al carrer 
de Miquel Peiró i Victorí, rehabilitació 
i restauració del carrer Xipreret...

Dte. II Adquisició habitatges passatge 
Pons, rambla Catalana, carrer de 
Ferré, Reurbanització carrer Estudi, 
reordenació de la plaça Espanyola...

Dte. III Carrer de Jansana, ampliació 
de les voreres als carrers de Santa 
Eulàlia, arranjaments dels trams 
dels carrers de Santa Eulàlia, carril 
bici entre avinguda de J. Carles I i 
Districte Econòmic, carrer Castelao...

Dte. IV-V Avinguda Severo Ochoa i 
avinguda Torrent Esplugues, pav. carrer 
Menéndez Pidal i carrer de l’Enginyer 
Moncunill, pav. d’espais lliures de la 
carretera d’Esplugues, 24...

Dte. VI Passatge Telefònica, zona 
rambla Marina-Torres Bellvitge, 
reordenació entorns Escola 
Municipal de Música, carril bici 
Bellvitge...

Millores en els espais públics
Semaforització, enllumenat, millores 
d’accessibilitat, mobiliari urbà, 
parcs infantils, xarxa fibra òptica, 
pavimentació de carrers, xarxa 
freàtica, col·lectors, tendals d’ombra 
de ciutat, senyalització direccional, 
vertical, horitzontal...

Millores als mercats municipals

Mercat de la Florida

Mercat de la Florida
Equipament planta tercera

Mercat de Santa Eulàlia
Millores instal·lacions parades

   ToTal
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Goven obert 
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Les actuacions d’aquest àmbit han de donar suport als projectes de millora de la 
transparència i el retiment de comptes amb els qual s’ha compromès l’equip de go-
vern. També seran actuacions encaminades a innovar en les tecnologies municipals de 
gestió de tràmits, en l’atenció al ciutadà i en la gestió dels serveis públics municipals. 
Hi trobem projectes de govern obert, de millora en les instal·lacions d’edificis adminis-
tratius i projectes d’innovació com L’H Smart on. 

adequació de diferents edificis 
públics municipals

Projecte l’H Smart on
Convocatòria a Red.es

Manteniment general de 
l’edifici de Serveis Municipals

la Farga Sa
Instal·lació de muntacàrregues 
i patologies de la coberta

Subministres per al 
funcionament dels serveis i 
equipaments
Equips informàtics, renovació 
del parc de vehicles, mobiliari 
de dependències, software, 
maquinària, equipaments 
esportius, equips tècnics i 
escènics, centres culturals, 
material tècnic, aules 
formació...

   ToTal

2016 2018 2016/192017 2019

1.361.098 € 5.114.966 € 8.178.860 €

en l’adequació 
d’edificis públics 
municipals

Projecte l’H Smart on:
Innovar en les 
tecnologies municipals 
de gestió de tràmits, 
en l’atenció al ciutadà 
i en la gestió dels 
serveis públics

en subministres per 
al funcionament 
dels serveis 
municipals i 
equipaments

2016/19 2016/19 2016/19

 387.012,89    

- 

- 

 395.938,97   

 1.409.802,62   

 2.192.754,48  

 455.426,84   

2.557.483,22   

 225.000,00   

 150.000,00   

  4.032.323,56   

 7.420.233,62  

  260.542,53   

767.244,96   

 325.000,00   

 - 

  1.361.214,50    

2.714.001,99   

  258.116,68    

1.790.238,26   

325.000,00

- 

  1.375.520,00   

 3.748.874,94   

  1.361.098,94   

5.114.966,44    

875.000,00   

 545.938,97   

  8.178.860,68   

16.075.865,03  
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L’Ajuntament manté una reserva de recursos per donar cobertura a necessitats no 
previstes en el pla actual però que puguin donar-se durant la vigència dels propers 
4 anys. També en aquest apartat trobem actuacions que l’Ajuntament fa amb el sec-
tor privat quan tenim la titularitat compartida amb comunitats de veïns o amb altres 
ajuntaments. Existeix també una reserva global per atendre expropiacions derivades 
de la planificació de ciutat i també una reserva de recursos per a l’Agència de Desen-
volupament Urbà que acompanyen la gestió del desenvolupament del planejament de 
la ciutat.

actuacions agència 
Desenvolupament Urbà

altres inversions
•  Can Trinxet
•  Canal de la Infanta, connexió 

amb Cornellà

actuacions en col·laboracions 
amb el sector privat

   ToTal

2016 2018 2016/192017 2019

 2.082.891,62   

 5.274.488,75   

 463.585,11   

 7.820.965,48  

 3.263.279,00   

 1.345.000,00   

 183.000,00   

 4.791.279,00   

 - 

 155.000,00   

 - 

 155.000,00   

 5.346.170,62   

 6.774.488,75   

 646.585,11   

 12.767.244,48   

 - 

-

 - 

-   







24


