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MOCIÓ PER IMPULSAR UN PLA I UN CALENDARI D'ACTUACIONS PER PROTEGIR EL
PATRIMONI DE LA CIUTAT
Atès que el patrimoni de la nostra ciutat es troba en una situació de manca de protecció,
vulnerabilitat i degradació.
Atès que després de l’inici d’aquest mandat encara no s’han reprès les reunions per
l’elaboració del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), pendent des de
l’any 2010.
Atès que diferents entitats, plataformes ciutadanes i veïnals han denunciat la manca de
protecció del patrimoni a l’Hospitalet així com de la manca d’òrgans competents i eficaços per
canalitzar les denúncies de forma efectiva.
Atès que l’Hospitalet necessita un Pla Especial de protecció del Patrimoni que inclogui el
patrimoni arquitectònic, natural, històric, documental i immaterial (cultural i natural).
Atès que en una de les reunions de la comissió de redacció del Nou Pla de Protecció del
Patrimoni va ser presentat El Mapa del Patrimoni Cultural de L’Hospitalet, elaborat per la
Diputació de Barcelona (https://patrimonicultural.diba.cat/municipi/llhospitalet-de_llobregat,
2017-2019) a petició de l’Ajuntament. En aquest Mapa, que és un estudi rigorós des del punt de
vista tècnic i històric, es fa una anàlisi del nostre patrimoni, classificat com a Patrimoni immoble,
patrimoni moble, patrimoni documental, patrimoni immaterial i patrimoni natural. Aquest
document, tal com explicita el seu redactor i coordinador, tècnic en Patrimoni Cultural de la
Diputació, és un “instrument per l’establiment de mesures per la protecció i conservació del
patrimoni” (pàgina 10)
Atès que en els fonaments històrics d’aquest document hi ha una breu síntesi històrica de la
nostra ciutat, des dels orígens prehistòrics, paleolítics i neolítics, les restes romanes, ibers,
medievals i modernes, atribuint (diu el MAPA) les limitacions de coneixements més amplis
sobre aquesta història i les limitacions de les troballes a la manca de recerca històrica a la
nostra ciutat.
Atès que aquest treball realitzat per la Diputació de Barcelona és una eina fonamental per la
protecció del nostre patrimoni, evidenciant que el nombre d’elements que tenim catalogats en
aquests moments és del tot insuficient, en relació amb als edificis protegits (111 PEPPA 2001
actual, 355 Mapa realitzat per Diputació de Barcelona) però també respecte a la resta de
categories (moble, documental, immaterial, natural), ja que s’inventarien fins al nombre de 506
elements en el citat document 2019.
Atès que considerem que aquest Mapa del Patrimoni Cultural ha de ser la base de la nova
catalogació del PEPPA però donat el retard en la seva revisió, pendent des del 2010, és
necessari que de forma immediata aquest inventari tingui efectes en la protecció dels elements
proposats per evitar més deteriorament o fins i tot desaparició, tenint en compte a les
obligacions derivades de la legislació vigent en matèria d’urbanisme i patrimoni (TRLUC art 62
i, Llei del sol estatal 2015 i la Llei de Patrimoni cultural Català 9/1993, art 3,5, 25).
Atès que una de les entitats amb més prestigi en la protecció del patrimoni del nostre país
comés el Centre d’Estudis Argentonins va presentar una instància l’Ajuntament de l’Hospitalet
demanant que es dugin a terme les accions necessàries per incloure al nou PEPPA els
elements proposats en el mapa de protecció del Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, impulsar mesures per protegir adequadament el patrimoni de la ciutat, la creació
d’un òrgan permanent que vetlli pel patrimoni amb representants tècnics, de les diferents
entitats de protecció de la ciutat i experts.
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Atès que cal que l’Ajuntament de l’Hospitalet creí un organisme estable que elabori un Pla de
Protecció del Patrimoni de la ciutat, desenvolupi un pla de preservació, conservació i divulgació
del patrimoni, acordi les inversions necessàries de conservació del patrimoni i cerqui els
recursos econòmics necessaris a les diferents administracions públiques.
Atès que cal intervenir amb urgència sobre alguns elements catalogats que es troben en una
situació de deteriorament com Cal Masover Nou, Can Rigal, La Torre Gran, Masia de la
Remunta, el Conjunt del carrer Xipreret.....
Ates que rehabilitar i potenciar el nostre patrimoni comporta la millora de l’espai públic, promou
i facilita les zones verdes i zones de vianants, promou el turisme de proximitat però també el
coneixement de la nostra ciutat com a ciutat amb història, mil·lenària i per tant atrau turisme
cultural d’arreu, promou activitat econòmica vinculada al patrimoni i la cultura i un llarg etcètera
que permetria situar la nostra ciutat al lloc que li correspon en termes d’història i cultura.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
ACORDA
Primer.- Que es proposi incloure al nou Pla de Protecció del Patrimoni de l’Hospitalet tots els
elements arquitectònics, culturals i naturals proposats pel Mapa del Patrimoni Cultural de
L’Hospitalet, elaborat per la Diputació de Barcelona.
Segon.- Instar a l’Ajuntament a convocar les reunions necessàries per a elaborar el Pla de
Protecció de Patrimoni que inclogui el patrimoni arquitectònic i natural de l’Hospitalet, així com
les altres mesures de protecció del patrimoni moble i immaterial, perquè sigui aprovat si
s’escau en aquest ple durant l’any 2021.
Tercer.- Que la Comissió per l’elaboració del Pla Protecció del Patrimoni es converteixi en un
òrgan (Consell) permanent que vetlli pel patrimoni de la nostra ciutat amb capacitat per
conèixer i incidir en tots els temes que afectin aquest tema (llicencies, inspeccions,
subvencions, etc.)
Quart.- Instar a l’Ajuntament a establir les inspeccions necessàries i les actuacions que es
derivin per protegir els béns identificats a les instàncies del Centre d’Estudis Argentonins com
d’alt risc d’esfondrament (Cal Masover nou, Can Rigalt, La Torre Gran, la Remunta, conjunt
Xipreret)
Cinquè. Instar a l’equip de govern a establir un pla i un calendari d’actuació, rehabilitació i
dignificació del Patrimoni de la ciutat acordat amb les diferents entitats i plataformes veïnals de
defensa del patrimoni.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció Al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a les AAVV
de l’Hospitalet, a PERSEU, la Saboga, a No més Blocs, a Can Trinxet Viu, al Grup de Patrimoni
de l’Hospitalet, a la Plataforma Recuperem el Castell de Bellvís, a SOS Xipreret, al Centre
d’Estudis Argentonins i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

