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MOCIÓ PER LA CREACIÓ DEL CARNET JOVE LOCAL
L’Hospitalet ha patit molts canvis demogràfics en els darrers anys. Malgrat les activitats
que es realitzen en la nostra ciutat, molts joves hospitalencs encara han de desplaçarse a altres ciutats properes per a gaudir d’una àmplia oferta de lleure i oci.
Atès que si una part de la població jove troba molta més oferta en altres ciutats, això
podria comportar en el futur un descens d’aquesta població juvenil de l’Hospitalet.
Atès que la part del consum d’oci i lleure que no es realitza en la nostra ciutat pot
acabar afeblint el teixit social, cultural i econòmic de l’Hospitalet
Atès que l’Ajuntament també ha d’impulsar polítiques eficients perquè els joves
disposin de suficient oferta de serveis, i que aquesta oferta sigui prou atractiva i de
fàcil accés per a tothom.
Atès que en el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de l’Ajuntament de l’Hospitalet ja
s’apunten algunes actuacions en política de joventut en relació a programes
d’emancipació juvenil, programes d’oci i experimentació cultural i programes de
participació jove.
Atès que cal avançar cap a la completa integració i la participació dels joves en l’entorn
i per tant en la ciutat.
Atès que en molts altres llocs ja existeixen col·lectius que gaudeixen d’avantatges en
l’accés a serveis en forma de carnets amb dret a descomptes.
Atès que aquests descomptes i avantatges afavoreixen la vida cívica, cultural,
esportiva, associativa, comercial i impulsen l’activitat econòmica de la ciutat.
Atès que en altres ciutats de l’entorn metropolità com Parets del Vallès, Cerdanyola del
Vallès, Ripollet i altres, s’han posat en marxa amb èxit aquestes iniciatives.

Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet
proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. La creació d’un ‘Carnet Jove’ local, preferentment en format digital,
orientat a persones entre 14 i 29 anys, empadronades en l’Hospitalet, que
permeti gaudir de descomptes en els preus de certs serveis municipals, així
com en els establiments comercials que s’adhereixin a aquesta iniciativa.
Segon. Que aquest ‘Carnet Jove’ sigui d’obtenció gratuïta.
Tercer. Que els descomptes i avantatges sobre els preus i quotes dels serveis
municipals, siguin significatius i que quedin indicats clarament en les properes
Ordenances Fiscals i Preus públics.
Quart. Que l’Ajuntament posi en marxa totes les tasques necessàries per a
executar la iniciativa, amb la recerca del màxim possible d’entitats i d’actors
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econòmics, socials i culturals que estiguin disposades a participar. Aquest
procés ha de finalitzar amb la posada en marxa del ‘Carnet Jove’ abans d’un
any des de l’aprovació d’aquesta moció.
Cinquè. Que es doni la màxima difusió d’aquest ‘Carnet Jove’ en tots els
mitjans de comunicació local, i que s’emeti una comunicació escrita
personalitzada a cada jove de la ciutat, com ja s’ha fet amb altres col·lectius.
Sisè. Comunicar aquests acords al Consell de la Joventut de Catalunya, al
Consell de l’Esplai de l’Hospitalet, al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a JOC Collblanc, La Claqueta, Associació d’Estudiants de l’Hospitalet,
a Joves per la Igualdat i la Solidaritat i a les associacions de comerciants i
botiguers de l’Hospitalet.

