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MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I NATURAL DE
L’HOSPITALET

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha de vetllar per la conservació del patrimoni histò-
ric, arquitectònic i natural de la ciutat, que forma part del llegat històric i cultural de la nostra
ciutat, un llegat que volem i hem de transmetre a les futures generacions. Preservar aquest
llegat hauria de ser una prioritat per les administracions, i per això és necessari rehabilitar,
mantenir, restaurar i donar ús al patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Atès que en octubre de 2015 el Ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet va aprovar una moció on
es  va  acordar  la  revisió  del  Pla  Especial  de  Protecció  del  Patrimoni  Arquitectònic  de
l’Hospitalet (PEPPA) mitjançant una comissió formada per diferents entitats socials, veïnals,
ecologistes, persones expertes i administracions.

Atès que en febrer de 2016, i veient que el govern municipal no havia constituït la comissió
per la revisió del PEPPA, el grup polític municipal d’Esquerra Republicana, va registrar una
pregunta per “saber si existeix algun calendari previst per part de l’equip de govern per fer
aquesta revisió”

Atès que en març de 2016, el govern municipal va informar que “Està previst que la revisió
del PEPPA comenci amb la constitució d’una Comissió Específica de Seguiment per a la
revisió  del  PEPPA.  La  constitució  d’aquesta  comissió  està  prevista  en  el  termini  dels
propers  dos  mesos”  i  que “El  govern  té  prevista  la  incorporació  de  diferents  entitats
relacionades amb el  patrimoni  històric  a  la  Comissió  Específica  de Seguiment  per  a  la
revisió del  PEPPA a fi  de poder ampliar  i  enriquir  el  debat  i  deliberacions al  voltant  del
patrimoni històric”

Atès que en juliol de 2017 el Ple del Consell de Ciutat va acordar la creació de la “Comissió
de treball per a l’estudi de la diagnosi prèvia a la revisió del Pla Especial de Protecció de
Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat”

Atès  que  en  desembre  de  2017  el  grup  polític  municipal  d’Esquerra  Republicana  va
presentar una nova moció al Ple de l’Ajuntament, on es proposava “Instar a l'Ajuntament de
l'Hospitalet a reunir la Comissió de revisió del  PEPPA perquè, en un termini màxim de sis
mesos, presenti una proposta per tal de no perdre més patrimoni arquitectònic i històric a la
ciutat”. Aquesta moció va ser rebutjada.

Atès que en febrer de 2018 es nomena al Tinent d’Alcalde Josep Castro Borrallo President
de la comissió per delegació de l’Alcaldessa i que aquest convida a diferents persones i
entitats a formar-ne part com a vocals.

Atès que l'equip de govern encara no ha convocat aquesta comissió que hauria de millorar
l'actual PEPPA.

Vist que han passat pràcticament tres anys d’aquella proposta aprovada i després de més
d’un any d’ençà que es va constituir  la comissió per revisar el   PEPPA, encara no s’ha
convocat cap reunió per iniciar els treballs per impulsar un nou PEPPA.

Vist que en el  transcurs d’aquest mandat hi  ha hagut àmbits del patrimoni arquitectònic,
històric i natural de l’Hospitalet que han suscitat preocupació entre entitats i ciutadania. 
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Vist que des de les entitats, veïns i veïnes i grups polítics s’han formulat diverses propostes
d’actuació, sense que el govern municipal hagi avançat significativament en la preservació
d’aquest patrimoni, com per exemple el carrer Xipreret i el nucli antic, Can Rigalt, el Castell
de Bellvís, Can Trinxet, Cal Trabal i altres casos.

Vist que al dia d’avui, resten uns escassos 10 mesos per a la finalització del mandat.

Considerem que és lamentable que l’equip de govern demori la posada en marxa d’aquesta
comissió per la revisió del PEPPA. Això podria arribar a ser interpretat com un símptoma que
no hi ha cap voluntat política de revisar el  PEPPA i  de protegir nous elements històrics,
arquitectònics i ambientals de la ciutat.

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  L’Hospitalet  a  proposta  del  Grup  Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Instar a l'Ajuntament de l'Hospitalet a reunir urgentment la “Comissió de treball per
a  l’estudi  de  la  diagnosi  prèvia  a  la  revisió  del  Pla  Especial  de  Protecció  de  Patrimoni
Arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat” perquè presenti abans de finalitzar el mandat, una
proposta per tal de no perdre més patrimoni arquitectònic i històric a la ciutat.

Segon.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
F.A.V. de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, a PERSEU i al Centre d’Estudis de
l’Hospitalet.


