
MOCIÓ INSTANT ALS  REGIDORS I REGIDORES DEL CONSISTORI QUE
ESTAN INVESTIGATS I IMPUTATS EN EL CAS DEL CONSELL ESPORTIU
A QUE RENUNCIÏN ALS SEUS CÀRRECS.

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  en  les  darreres  setmanes  s'han  intensificat  les  informacions  que
s'estan portant a terme al consell Esportiu de l'Hospitalet.

Segons  aquestes  informacions  aparegudes  en  diferents  mitjans  de
comunicació, la UDEF ha remès a la jutgessa que investiga el presumpte cas
de corrupció del Consell Esportiu, un informe on considera que el segon Tinent
d'Alcaldía, Cristian Alcázar, és un dels responsables de la presumpta trama de
malversació de fons al Consell Esportiu de l'Hospitalet.

Atès que en l'actualitat hi ha un nombre considerable de persones investigades
i imputades entre elles 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 i el segon tinent alcalde
d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,  Cristian  Alcázar  que es
troba  en  llibertat  amb  càrrecs  per  presumptes  delictes  de  desviació  de
subvencions  públiques,  malversació,  falsedat  documental  i  blanqueig  de
capital.

Atès  que  aquesta  investigació  de presumpta  corrupció en  Consell  Esportiu
perjudica la imatge de la ciutat, de la institució i del Consell Esportiu.
Atès que els regidors i regidores d'aquest Ajuntament com a servidors públics
han de vetllar per la transparència, la qualitat democràtica i no pot haver-hi cap
ombra de sospita en relació amb la corrupció o la utilització fraudulenta dels
diners públics.

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

ACORDA

PRIMER.- Que  els  membres  electes  que  estan  investigats  o  imputats  pel
presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu renunciïn als seus càrrecs i
responsabilitats  polítiques a  l'Ajuntament  de  l'Hospitalet  i  també els  càrrecs
polítics o de confiança d'altres administracions públiques o organismes privats
finançats per l'erari públic.

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


