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CODI DE VERIFICACIÓ 2X320Z3P3O0T486T12LE

PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/49270/2021 DOCUMENT NÚM. 486904/2021

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.- Als efectes de deixar constància que el Ple municipal, en la sessió 
AJT/PLE/7/2021 de data 30 de juny de 2021, va aprovar amb el text que figura a continuació, la 
següent moció:

MOCIÓ PER PROMOURE UN PROCÉS PARTICIPATIU I UNA TAULA DE TREBALL PER 
CONSENSUAR UN NOU PDU GRANVIA AMB CRITERIS AMBIENTALS, SOCIALS I DE 
SOSTENIBILITAT

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar nul, en dues sentències, el
PDU Gran Via-Llobregat arran dels contenciosos presentats per una banda per L'Hospitalet En 
Comú-Podem i per l'altre per ERC, la CUP-PA i l'organització ecologista Lliga per la Defensa 
Del Patrimoni Natural (DEPANA).

El TSJC declarà nul de ple dret aquest pla urbanístic per manca de competències i no 
compliment amb els criteris legals de les zones verdes.

Atès que la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya va demanar aturar cautelarment 
la tramitació i reformular el plantejament davant la manca de consens social i de polític i de 
preservació de l'espai agrícola de Cal Trabal.

Atès que el govern Municipal davant aquesta sentència s'ha mostrat disposat a parlar amb les 
forces polítiques del Consistori per redefinir un nou l PDU-Granvia Llobregat.

Atès que aquest PDU afecta el 8% del territori de l'Hospitalet i a la zona de Cal Trabal, la
darrera zona agrícola de la ciutat, de gran valor ambiental i ecològic de la ciutat, que va ser 
inclosa en l'Àrea Important per a la Protecció de les Aus i la Biodiversitat (IBA).

Atès que hi ha un ampli consens social i polític en el soterrament de la Granvia i en el 
desenvolupament sector biomèdic aprofitant que en aquest àmbit es troba l'Hospital de 
Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL) i el Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, Universitat de Barcelona.

Atès que l'Àrea Metropolitana de Barcelona està treballant en un PDU de caràcter metropolità 
d'abast supramunicipal amb visió estratègica per assolir una àrea metropolitana saludable, 
democràtica, equitativa, socialment justa, sostenible i resilient.

Atès que en projectes de ciutat cal buscar el màxim consens i la màxima implicació del teixit 
social i de la ciutadania.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta dels grups polítics municipals d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i L’Hospitalet en Comú Podem- en Comú Guanyem

ACORDA

PRIMER.- Instar a l'equip de govern a promoure un procés participatiu i una taula de treball on 
participin grups polítics, entitats veïnals, ecologistes, ciutadanes i agents socials i econòmics
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amb l'objectiu de definir un nou PDU Granvia basat en criteris ambientals, socials i de 
sostenibilitat.

SEGON.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la 
F.A.V. de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, a La Saboga, a Depana, a No més Blocs, 
a l’Hospital de Bellvitge, a l’ICO, a IDIBELL, a CCOO, UGT i la Intersindical-CSC de 
l’Hospitalet, AMB i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
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