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MOCIÓ PER DECLARAR AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET
LLOBREGAT VILA AMIGA DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

DE

1. D’acord amb la UNESCO, la cultura exerceix un paper essencial en l'assoliment de l’ODS 11
(Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l’ONU), la finalitat del qual és “aconseguir que
les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”. La
quarta meta d'aquest ODS exigeix “redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el
patrimoni cultural i natural del món”.
Abans que aquests ODS s'incorporessin oficialment en el 2015 a l'Agenda per al
Desenvolupament Sostenible, la UNESCO ja s'esforçava per aconseguir-lo. El maig de 2013,
l'Organització va convocar un congrés internacional en Hangzou (la Xina) titulat “Situar la
cultura en el centre de les polítiques de desenvolupament sostenible”. Des de la Declaració
d'aquest congrés fins a les Conclusions de Hangzhou adoptades en 2015, sempre es va fer
fermament recalcament en l'imperatiu d'aconseguir ciutats centrades en les necessitats de la
població, i això es va tenir després en compte a l'hora d'elaborar la Nova Agenda Urbana de les
Nacions Unides.
2. Actualment, es viu una nova onada de desaparició lenta i silenciosa del patrimoni cultural i
natural: a les zones urbanes el fenomen de l’especulació, que minva la identitat arquitectònica,
històrica i paisatgística dels nostres pobles i ciutats. Encara som a temps de frenar aquesta
sagnia històrica i artística silenciosa, però exigeix una voluntat clara i determinada de totes les
administracions per fer front al problema: més flexibilitat legal per intervenir sobre el patrimoni,
més recursos econòmics per fer front a rehabilitacions, més recursos tècnics per fer
inspeccions al patrimoni i fer requeriments als propietaris per fer complir la llei. També és
d’imperiosa necessitat que les administracions supramunicipals així com la catalana i estatal
donin més suport als municipis.

3. A nivell legal hi ha tot un seguit de previsions normatives que ens indiquen la
importància del patrimoni cultural i natural per als poders públics, si bé massa sovint no
se n’exigeix suficientment el seu compliment:
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix en el seu article 22 el dret de tothom a
l’accés en condicions d’igualtat a la cultura i al deure de respectar i preservar el
patrimoni cultural. Així mateix, el seu article 44.4 i 5 estableix el mandat de tots els
poders públics de fomentar la conservació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya,
així com el mandat d’ “emprendre les accions necessàries per facilitat a totes les
persones l’accés a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural,
arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya”. Atenent les competències
estatutàries de la Generalitat en inventaria cio, difusió, restauració i protecció del
patrimoni (competències plenes d’acord amb l’art. 127.1.b de l’Estatut)
La Constitució també estableix el dret de tothom a l’accés a la cultura (arts. 9.2, 44, 48 i
40), i específicament l’article 46 mana a tots els poders públics que “garantiran la
conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles
d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat”.
Aquestes previsions s’han vist desenvolupades a nivell municipal atorgant una
competència pròpia als municipis en protecció i gestió del patrimoni històric (art. 25.2.a
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de la Llei de Bases de Règim Local de 1985 i art. 66.3.e del TR de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya del 2003).
Atès que l’art. 3.2.a) del Text Refós de la Llei estatal de sòl del 2015 estableix dins del
principi de desenvolupament territorial i urbà sostenible el deure de que les polítiques
públiques de sòl contribueixin a “l’eficàcia de les mesures de conservació i millora de la
naturalesa, la flora i la fauna i de la protecció del patrimoni cultural i del paisatge”.
El Text Refós de la Llei d’Urbanisme del 2010 estableix en el seu article 71
l’obligatorietat d’elaborar catàlegs urbanístics de béns a protegir pel seu interès cultural
(desenvolupat als arts. 75 i 95 del Decret 305/2006)
L’article 3 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català estableix certes obligacions
administratives de col·laboració:
“- 1 En l'exercici de llurs competències respectives, l'Administració de la Generalitat, els
consells comarcals i els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural
català, tant públic com privat, i per la protecció, la conservació, l'acreixement, la difusió i
el foment d'aquest patrimoni, i han d'estimular la participació de la societat, per la qual
cosa s'han de dotar dels mitjans materials i personals adequats.
- 2 Les administracions públiques han de col·laborar perquè les competències
respectives siguin exercides, en l'àmbit d'aquesta Llei, de la millor manera possible.
- 3 Els consells comarcals i els ajuntaments han de comunicar immediatament a
l'Administració de la Generalitat qualsevol situació de perill en què es trobin els béns
integrants del patrimoni cultural.”
Atenent el deure que la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol atribueix als
Ajuntaments en defensa del patrimoni:
“Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de
esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en
su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida
o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o
perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y
necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás
funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.”

4. Cal doncs, que des d’aquest Ajuntament hi hagi un compromís clar i inequívoc a favor
de preservar el patrimoni cultural i natural, no només perquè ho mani una o diverses
lleis, sinó pel fet que ens ho creiem, creiem que aquest patrimoni contribueix no només a
engrandir el llegat històric i artístic del municipi, sinó també millora l’estètica dels nostres
carrers i paisatges, així com contribueixen a potenciar la indústria del turisme cultural al
municipi.
També és d’extrema importància que des d’aquest Ajuntament es demani i s’insisteixi a
les diferents administracions supramunicipals i superiors (Consell Comarcal, Diputació,
Generalitat de Catalunya i Administració General de l’Estat) fer complir la legislació que
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protegeix el patrimoni, i demanar-los més recursos econòmics i tècnics per defensar i
catalogar el patrimoni, així com dotar-se d’uns instruments legals actualitzats per fer-hi
front.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya

ACORDA
PRIMER.- Declarar el municipi de L’Hospitalet de Llobregat vila amiga del patrimoni

cultural i natural, reconeixent la protecció i divulgació d’aquest patrimoni al nostre
municipi com una prioritat a atendre, procurant així el compliment de la meta quarta de
l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible onzè de l’ONU consistent en “redoblar els
esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món”.
SEGON.- Establir el compromís d’aquest Ajuntament de dotar-se dels recursos suficients

humans, materials i econòmics pressupostaris per poder atendre el compliment de la
normativa sectorial de protecció del patrimoni, així com específicament vetllar per tenir
catalogats i protegits tots aquells béns d’interès cultural o natural en el nostre municipi, a
vetllar per la preservació dels béns catalogats, siguin de propietat pública o privada,
d’acord amb l’àmbit competencial municipal .
TERCER.- Demanar als Consells comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya i a

l’Estat més implicació i recursos en la salvaguarda d’aquest patrimoni. També es fa
precís fer modificacions a la Llei del Patrimoni Cultural Català i a la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, reforçant la preponderància de l’interès públic de la preservació del patrimoni
cultural i natural enfront dels drets individuals i l’especulació immobiliària o la simple
deixadesa dels propietaris.
QUART.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, al
Departament de Cultura de la Generalitat, al Ministerio de Cultura, al Memorial Democràtic,
als grups polítics del Congrés dels Diputats, del Parlament de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona. A l’ACM i la FMC.

