
GM ERC – DESEMBRE 2020 

MOCIÓ  INSTANT  A  L’AJUNTAMENT  DE  L’HOSPITALET  QUE  ES  PERSONI  COM  A
ACUSACIÓ PARTICULAR DAVANT EL CAS DEL CONSELL ESPORTIU PER DEFENSAR
ELS INTERESSOS PÚBLICS

Atès que hi ha en curs una investigació per part de la Unitat de Delinqüència  Econòmica
(UDEF) de la Policia Nacional espanyola, en el marc d’una presumpta trama de corrupció,
frau i d’irregularitats econòmiques en el Consell Esportiu de l'Hospitalet.

Atès que la UDEF està investigant una possible caixa B que utilitzava recursos provinents de
les  subvencions  públiques  i  aportacions  de  les  famílies,  destinades  a  promoure  l’esport
escolar  i  de  base,  per  pagar  sobresous,  indemnitzacions  fraudulentes,  dinars,  copes  i
despeses personals, entre d’altres.

Atès que en aquests moments hi ha fins a 15 persones investigades i acusades de delictes de
malversació, entre d’altres.

Atès que entre aquestes persones es troba l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, que està
sent  investigada  i  està  actualment  acusada  dels  delictes  de  prevaricació,  malversació  i
omissió  del  deure  de  perseguir  delictes,  així  com  el  segon  tinent  d’alcalde  del  govern
municipal, Cristian Alcázar, i el fins ara regidor Cristóbal Plaza, que es troben en llibertat amb
càrrecs per presumptes delictes de desviació de subvencions públiques, malversació, falsedat
documental i blanqueig de capital.

Atès que aquesta investigació d’un presumpte cas de corrupció al Consell Esportiu perjudica
la bona feina de l’entitat per promoure els valors i la pràctica de l’esport entre infants i joves,
així com la imatge de l’Ajuntament i de la ciutat.

Atès que des de l’Ajuntament cal actuar amb tota la transparència, donant tota la informació i
col·laborant activament amb la Justícia.

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha manifestat en diferents ocasions el seu compromís i
lluita contra la corrupció i la necessitat d’impulsar mesures de transparència i bon govern.

Atès que des de l’Ajuntament de l’Hospitalet hem de defensar els interessos dels ciutadans i
ciutadanes.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya

ACORDA

PRIMER.- Instar a l'Ajuntament a crear una comissió per estudiar els documents que l’Alcaldia
es  va  comprometre  a  posar  a  disposició  dels  grups  municipals,  rebre  i  analitzar  la
documentació econòmica del Consell Esportiu relacionada amb les subvencions que ha rebut
dita  entitat  procedent  d’aquest  Ajuntament  i  fer  un  seguiment  de  la  causa  judicial  amb
reunions periòdiques en les que l’Alcaldia informarà a la comissió de les novetats que s’hagin
produït en el procediment penal.

SEGON.- Instar  l’Ajuntament  que es personi  com acusació particular  quan processalment
correspongui  o quan hagi un oferiment d’accions per part  del Jutge instructor,  en la  seva
condició de perjudicat o ofès per la presumpta comissió dels delictes investigats; per defensar
els interessos de la institució, de l’esport a la ciutat i els dels veïns i veïnes.

TERCER.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, al
Consell  Esportiu de l’Hospitalet,  a la Síndica de Greuges de l’Hospitalet,  a les entitats de
l’Hospitalet, a la FMC i l’ACM, als grups polítics de la Diputació de Barcelona i del Parlament
de Catalunya. 


