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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/28066/2022 DOCUMENT NÚM. 298343/2022

ÀREA Grups Polítics

UNITAT Esquerra Republicana de Catalunya

MOCIÓ. PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL

MOCIÓ PER IMPULSAR LA TAULA DE TREBALL PER ACORDAR UN NOU PDU D'AMPLI 
CONSENS, MILLORAR EL PROCÉS PARTICIPATIU I REALITZAR UNA CONSULTA 
CIUTADANA

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) va declarar nul, en 

dues sentències, el PDU Granvia-Llobregat.

Atès que el ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet va aprovar per unanimitat el mes de juny 

del 2021 una moció per promoure un procés participatiu i una taula de treball per 

consensuar un nou PDU amb criteris ambientals, socials i de sostenibilitat.

Atès que la taula de treball es va reunir per primera i única vegada el 14 de març del 

2021, nou mesos després de l'aprovació de la moció en ple de l'Ajuntament de 

l'Hospitalet.

Atès que en aquesta reunió de la taula de treball es va donar a conèixer el nou 

projecte del PDU Biopol-Granvia i el procés participatiu.

Atès que la Taula de Treball ha de ser l'espai central de diàleg, debat i acord per 

impulsar un PDU d'ampli consens polític, social i veïnal.

Atès que el procés participatiu i el document inicial del PDU no s'han consensuat amb 

les entitats participants en la taula.

Atès que el procés participatiu i el document inicial del PDU Biopol-Granvia tenen molt

marge de millora en diferents aspectes.

Atès que un debat tan complex com el PDU, no es pot resoldre en els terminis que ha

marcat l'equip de govern, d'aprovació inicial el mes de maig i l'aprovació definitiva

abans de finals d'any, quan la taula de treball només s'ha reunit una vegada.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

ACORDA

PRIMER.- Instar a l'equip de govern a establir un calendari de trobades regulars de la 

taula de treball per acordar un PDU Biopol-Granvia d'ampli consens, introduint millores 

en el procés participatiu així com la modificació dels terminis d'aprovació inicial i 

definitiva del PDU Biopol-Granvia.

SEGON. - Instar a l'Ajuntament a promoure una consulta ciutadana perquè els veïns i

veïnes de l'Hospitalet decideixin sobre el PDU Biopol-Granvia.

TERCER.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de 

Districte, a la F.A.V. de l'Hospitalet, a les A.VV. de l’Hospitalet, al Centre d'Estudis de 

l'Hospitalet, a La Saboga, a Depana, a l’Espai de Ciutadania, a “No més Blocs”, a 

l'Hospital de Bellvitge, a l'ICO, a IDIBELL, a CCOO i UGT de l’Hospitalet, a 

la Intersindical-CSC, a l’AMB i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
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