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MOCIÓ  INSTANT  A  BUSCAR  SOLUCIONS  URGENTS  A  LES  DEFICIÈNCIES
ESTRUCTURALS DELS BLOCS CIUTAT COMTAL

Atès que al ple de juny del 2020 es va aprovar una moció per impulsar la resolució dels
problemes estructurals en els habitatges dels "Blocs Ciutat Comtal" del barri de Sant Josep.
Entre els  acords adoptats  al  ple es va instar  a l'equip de govern a constituir  un grup de
coordinació  consensuat  amb  la  participació  dels  veïns  per  fer  un  seguiment  de  la
problemàtica, realitzar els estudis necessaris per avaluar diagnosticar i valorar els problemes
estructurals dels edificis i cercar els recursos necessaris per finançar les obres.

Atès que durant  els mesos de desembre del 2020 i  el  gener de 2021 es va dur a terme
diferents  inspeccions  tècniques  fetes  per  la  UPC  a  alguns  blocs  de  Ciutat  Comtal.
L'informe de la UPC  fet sobre un 10% de les finques detalla que a les inspeccions fetes hi
ha 3  tipus  de  patologies  detectades  i  cadascuna  amb  diferents  graus  de  gravetat.
Segons l'esmentat informe el grau de patologies és molt divers i no afecta per igual a totes les
finques  perquè  els  materials  constructius emprats  a  l'època  eren  molt  diversos  i  es  va
determinar la necessitat de fer un nou estudi més específic per a cadascuna de les finques.

Aquest nou estudi hauria de permetre fer una previsió de les obres que s'han de dur a terme
en  cadascú  dels  casos  i  també  ajudaria  a  determinar  el  pressupost  a  proximitat  que
comportarà cadascuna de les actuacions i riscos que pugui presentar la finca.

En data 19 de novembre del 2021 davant les queixes dels veïns i veïnes afectades el segon
tinent  d'alcalde  manifestava  al LHdigital "l'Ajuntament  reafirma el  seu compromís  amb els
veïns i veïnes de finalitzar la segona fase de l'informe i gestionar-los una possible subvenció
amb el Consorci d'Habitatge de l'AMB que els ajudi a fer front la despesa de la reparació" i
"esperem tenir l'informe al més aviat possible per saber quina és la magnitud de les obres"
En data 10 de febrer del 2022 el Grup Municipal d'Esquerra va presentar diferents preguntes
sol·licitant com es troba la realització de la segona fase de l'estudi i  el contracte conveni,
acord... entre la UPC per a realitzar el nou estudi més específic de cadascuna de les finques
de ciutat comtal.

La resposta del govern a la pregunta és que en aquest moment no s'està duent a terme ni
s'ha  elaborat  cap  estudi  i  que  a  hores  d'ara  s'està  estudiant  com  se  substancia
econòmicament l'estudi.

Atès que l'equip de govern no ha contractat des del mes de febrer 2021 la segona fase de
l'estudi, tot i que ha manifestat públicament que si ho ha fet.

Atès que ara com ara els veïns i veïnes de vuit blocs d'edificis de Ciutat Comtal continuen
vivint  amb  els  puntals  en  les  àrees  comunes  i  en  l'interior  dels  seus  propis  habitatges:
menjador, cuina i lavabo.

Atès que aquesta situació és insostenible, i cal que es prenguin les mesures necessàries per
solucionar les mancances estructurals dels Blocs Ciutat Comtal.

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

ACORDA
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PRIMER.- Instar a l'equip de govern a dur a terme urgentment la segona fase de l'estudi que
va anunciar el febrer del 2021 per determinar el nivell d'afectació dels edificis dels Blocs Ciutat
Comtal.

SEGON.- Instar  a  l'Ajuntament  a  establir  una  comissió  de  seguiment  que  es  reuneixi
regularment amb els veïns i veïnes amb l'objectiu de resoldre els problemes relacionats amb
els dèficits estructurals dels habitatges per garantir-ne la seguretat i integritat.

TERCER.- Instar  a  l'Ajuntament  a  crear  una partida  econòmica  i  cercar  recursos d'altres
administracions per ajudar als veïns afectats.

QUART.-  Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i a les
comunitats de propietaris dels Blocs Ciutat Comtal.


