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El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 25/01/2019, va adoptar l'acord que es transcriu a
continuació:
MOCIÓ PER EVITAR L’ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER PART DE PARTITS O
ENTITATS D’IDEOLOGIA FEIXISTA
Al ple municipal del mes d’octubre de l’any passat es va aprovar una moció per declarar
l’Hospitalet com ciutat antifeixista.
Aquesta moció, entre d’altres acords, acull el compromís dels grups municipals de no promoure o
recolzar el discursos populistes, feixistes i racistes que incentiven l’odi contra les persones
migrants, les víctimes de la violència masclista, la comunitat lgtbi+, la diversitat religiosa i
qualsevol altre diferencia cultural o ideològica.
Tot i així, es dóna el cas que certs partits amb una clara ideologia ultradretana i feixista han fet ús
de diferents equipaments municipals per dur a terme actes de partit.
Uns actes, que han estat publicitats de manera clara i evident a través de les xarxes socials del
partit i dels que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha tingut, ja hagi estat de manera expressa o a través
d’altres canals, coneixement.
Així mateix, es dóna la situació que tot i l’acord d’aquesta moció i tot i el coneixement previ de
l’Ajuntament de que aquesta formació política anava a fer ús d’un equipament municipal, res s’ha
fet de manera proactiva per evitar-ho.
Aquest fet no només constitueix un incompliment flagrant del que es va aprovar al ple municipal si
no que, també, és un greuge comparatiu amb la resta d’entitats, associacions i partits de la ciutat
els quals si que han d’estar sotmesos al reglament i les condicions d’ús dels equipaments
municipals.
La realitat social i política de l’Hospitalet, juntament amb l’experiència empírica dels últims mesos,
obliga a pensar que cal establir un nou protocol d’actuació municipal en el casos que l’Ajuntament
tingui coneixement que una formació d’ideologia feixista vulgui fer ús d’algun equipament
municipal per fer difusió de les seves dogmes populistes, racistes i en contra dels drets humans
(perquè quan parlem de dones, col·lectiu LGTBI+ o immigrants estem parlant de persones
humanes) per no només aixecar acta i sancionar el partit si no per evitar, de manera proactiva, la
realització de l’acte en qüestió.
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Si no es fa això, no només estem facilitant que aquest tipus de discurs es difongui entre la nostra
ciutadania si no que, a més, estem facilitant situacions conflictives entre certs grups de persones
que es mobilitzen en contra de la causa feixista.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- No s’autoritzarà, ni es permetrà, en l’espai públic, ni en locals municipals, cap mena
d’activitat organitzada per aquelles associacions o partits polítics que hagin estat declarats il·legals
pels tribunals competents.
SEGON.- Els grups polítics es comprometen a denunciar davant dels tribunals, tota organització
que fomenti la confrontació i l’odi entre la ciutadania, les ideologies totalitàries i de caire feixista o
que atempti contra les llibertats i els drets fonamentals que empara la legislació vigent.
TERCER.- Els grups polítics que subscriuen aquesta moció es comprometen, ara i en el futur a,
no subscriure cap tipus d’acord o pacte, sigui directe o indirecte, ni fer prosperar votacions en el
Ple, que impliquin la complicitat o el suport de partits que defensin postulats totalitaris i feixistes o
que atemptin contra els drets i les llibertats de les persones.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció a les entitats de veïns, AMPA’s, Consells de Districte i
Consell de Ciutat de l’Hospitalet.
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La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes
corresponents.
Atentament,
La Secretària General del Ple accidental
(Decret 295 de 21/01/2019)

Sig. Maria Dolores Quirós Brito
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