
 

Moció del Grup Municipal Republicà per resoldre l’aprovació de la declaració de 
Béns Culturals d’Interès Local de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic 
i Ambiental d’Esplugues de Llobregat 
 
Atès que l’any 2012 l’Ajuntament d’Esplugues va iniciar l’aprovació de la Declaració de 
Béns Culturals d’Interès Local d’alguns béns integrants de l’Inventari del Patrimoni 
Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de Llobregat, document elaborat per un 
equip d’experts de la Diputació de Barcelona en matèria de gestió del patrimoni històric 
i artístic. 

 
Atès que la proposta va ser aprovada pel Ple i presentada a exposició pública. 

 
Atès que es van presentar diverses al·legacions per part de la ciutadania, dintre dels 
terminis legals previstos. 

 
Atès que mai no s’ha resolt l’aprovació o la desestimació de la proposta de declaració 
de Béns Culturals d’Interès Local, per la qual cosa el projecte ha restat aturat. 

 
Atès que aquest fet provoca una absoluta inseguretat jurídica a la ciutadania 
d’Esplugues, tant per als que van presentar-hi alguna al·legació com per a aquelles 
persones que tenen alguna propietat inclosa en el projecte i que, per tant, no saben com 
s’ha resolt. 

 
Atès que diverses persones, veïnes i veïns d’Esplugues, poden veure afectades les 
seves propietats per l’evolució de la protecció dels seus béns immobles o del 
manteniment de l’actual marc jurídic o del planejament urbanístic, fet que pot crear 
greuges de difícil solució per al mateix Ajuntament d’Esplugues, atès que l’aplicació del 
planejament urbanístic pot atemptar contra propietats que podrien ser protegides pel 
catàleg local i els preceptius plans especials que se’n derivarien de l’aplicació, els quals 
marcarien el futur de tals elements subjectes a protecció. 

  
Per tot això, el Grup Municipal Republicà de l’Ajuntament d’Esplugues proposa al Ple 
l’aprovació dels següents 
 
ACORDS 
  
1- Instar l’equip de govern municipal a establir una comissió especifica per treballar, 
debatre i aprovar el Catàleg de Béns Culturals d’Interès Local. Aquesta comissió ha de 
comptar amb la participació dels diferents grups municipals que hi vulguin participar; les 
entitats locals dedicades a l’estudi, difusió i protecció del patrimoni històric local que hi 
vulguin participar; el personal de l’Ajuntament d’Esplugues dedicat a l’estudi, protecció i 
difusió de la cultura, i el personal de l’Ajuntament d’Esplugues dedicat a la planificació 
arquitectònica. 
  
2- Instar l’equip de govern municipal a reprendre el procés d’aprovació del Catàleg de 
Béns Culturals d’Interès Local iniciat l’any 2012 amb la valoració de les al·legacions 
presentades al projecte. 
  
   

Esplugues, 9 de març de 2020 
 
 
Oriol Torras 
Portaveu del Grup Municipal Republicà 
 


