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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/73950/2021 DOCUMENT NÚM. 402613/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/5/2022 de 25 de maig de 2022, va rebutjar la moció següent:

MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE ANUAL SOBRE L'ESTAT 
DE LA CIUTAT DE L'HOSPITALET.

Atès que el Ple de l’Ajuntament ha de mantenir l’objectiu de cercar la major transparència i 
participació i donat que és el màxim òrgan de participació democràtica i el marc on les forces 
polítiques representades han de poder posar i defensar el seu projecte per la ciutat, mitjançant 
la celebració d’un Ple Extraordinari anual sobre l’estat de la Ciutat.

Aquest debat enriqueix la qualitat democràtica d’aquest ajuntament, a més permet incidir d’una 
manera directa en el dia a dia dels ciutadans i en la millora dels serveis. 

Atès que aquest debat sobre l’estat de la ciutat és en positiu, i serveix per confrontar idees i 
projectes a favor de la ciutadania, és un debat en què tots els grups polítics presenten les 
seves propostes que estan encaminades a què es prenguin mesures i es desenvolupin accions 
a favor de la millora de la ciutat i que permetin donar solucions viables i reals a les necessitats 
de la ciutadania, que millorin l’acció que ha de dur a terme el govern municipal, que finalment 
és qui té la responsabilitat de complir i de fer efectius els acords que es prenguin.

Atès que aquest debat també ha de permetre a totes les forces polítiques exposar i fer arribar a 
la ciutadania la visió que cada grup té del que passa a l’Hospitalet, així com la valoració de la 
gestió del govern i les explicacions que es plantegen per millorar i pal·liar les mancances i els 
problemes que pateix l’Hospitalet en el dia a dia.

Atès que el Ple de l’Ajuntament el 26 d’abril de 2016 va aprovar una moció en la qual 
literalment es diu: 

“Establir la celebració, una vegada a l’any, dintre del primer trimestre natural, 
d’una sessió extraordinària del Ple destinada a debatre l’estat de la Ciutat. 
Aquest debat que serà monogràfic, el convocarà l’Alcaldia-Presidència”

Atès que el primer Ple monogràfic de debat sobre l’estat de la Ciutat de l’Hospitalet es va 
celebrar el 24 de març de 2017, el segon el 16 de març de 2018 i ja no es van celebrar més.

Atès que per diversos motius, els anys 2019, 2020 i fins el 2021 no s’han pogut celebrar 
aquests plens extraordinaris.

Per motius de qualitat democràtica, transparència i participació, cal recuperar com més aviat 
millor la celebració d’aquest Ple anual sobre l’estat de la Ciutat.

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

Primer.- Instar al govern municipal a recuperar la celebració del Ple extraordinari monogràfic de 
debat sobre l'estat de la ciutat de l'Hospitalet dintre del primer semestre de cada any i acordar 
les normes de funcionament del ple extraordinari que inclogui entre altres aspectes un 
reequilibri dels temps d'intervenció entre el govern i els grups municipals amb la següent 
proposta:

- Primer torn de paraula d'alcaldia per exposar la situació general, els projectes d'actuació de la 
ciutat i línies d'actuació del govern per un temps màxim de 25 minuts.

- Intervenció de tots els grups polítics municipals, per ordre de menor a major nombre de 
regidors/es, per manifestar aquells aspectes que considerin sobre la gestió municipal i de 
propostes d'actuació per la ciutat per un temps màxim de 25 minuts.

- Rèplica de l'alcaldia o qualsevol dels/de les Tinents/es d'alcaldia o regidors/es de govern, per 
un temps màxim de 25 minuts.

- Intervenció final dels grups Municipals, per ordre de menor a major nombre de regidors/es, per 
un temps màxim de 10 minuts.

Segon- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i a les 
entitats de l'Hospitalet.
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