
 

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA ALTERNATIVA 
CIUTADANA DE DOSRIUS A L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS AMB L'OBJECTIU 
D'INSTAR A L'EQUIP DE GOVERN (PSC-PP) QUE INICII ELS TRÀMITS PER LA 
CONFECCCIÓ DEL CATALEG DE BENS PROTEGITS. 
 
De conformitat amb l'article 97,3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual  s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, el  grup municipal de La Plataforma Alternativa Ciutadana de Dosrius presenta 
aquesta moció  en base  als motius següents: 
 

 
 

1. Atès que la llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural català ,diu en el seu 
article 1.2 , “ El patrimoni cultural català es integrat per tots els bens mobles o immobles 
relacionats amb la història i la cultura de Catalunya, que per llur valor històric, artístic, 
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o 
tècnic, mereixin una protecció i una defensa especials” 

 
2. Atès que la llei 12/1985 de 13 de juny d'Espais naturals defineix els espais que mereixen 

especial protecció ( art. 2.3 ) i defineix que correspon a les administracions públiques i 
per tant també als Ajuntaments, la protecció dels espais naturals (art. 3) , i en 
conseqüència han d'adequar les seves disposicions per tal d'assolir els objectius de la llei 
(art.4) 

 
 
3. Atès que els municipis tenen dues vies de protecció legal del seu patrimoni ,(el cultural, el 

natural i l'arquitectònic, etc.), la via sectorial ( art. 17 de la llei 9/1993 de 30 de 
setembre,que permet protegir determinats bens de manera urgent mentre no està 
elaborat o aprovat el catàleg) i la via urbanística, regulada pel decret 1/2005 de 26 de 
juliol, que permet als Ajuntaments la elaboració dels catàlegs de bens protegits. 

 
4. Atès que aquesta via, la urbanística, es el procediment adient per tal de protegir la 

globalitat del patrimoni immoble, amb un instrument que , si be es administrativament 
complex i llarg, permet la protecció integral i complerta de tot el patrimoni significatiu del 
terme municipal. 

 
5. Atès que ens el municipis de mes de 5000 habitants es l'Ajuntament qui ha de preparar 

l'expedient i l'informe. Per tal de debatre la proposta i aprovar-la pel Ple de l'Ajuntament 
que la pot tramitar com un punt ordinari. 

 
 
6. Atès que aquest municipi ja disposa d'un inventari exhaustiu dels bens públics i privats 

,tant immobles, paisatgístic,conjunts històrics, etc., elaborat per l'arxiu municipal. 
 



 

 

 

 

7. Atès que la llei d'urbanisme determina un altre tipus de catàleg: Catàleg de masies i 
cases rurals, tant en sol no urbanitzable ( rústiques) com les existents en sol urbà,en 
definitiva tot el terme municipal, que permet identificar i protegir d'una manera definitiva el 
conjunt de construccions singulars que no estiguin protegides a traves d'alguna altre 
figura vigent. 

8. Atès que el patrimoni arquitectònic és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria 
històrica i d'identitat d'una col·lectivitat. Els bens que l'integren, constitueixen una herència 
insubstituïble, que cal transmetre en  les millors condicions a les generacions futures.  

 

El Ple de la corporació, a proposta del grup municipal de La Plataforma Alternativa Ciutadana  de 
Dosrius, podria adoptar els següents 

 

 ACORDS: 
 

1. Iniciar els tràmits corresponents per la confecció del catàleg de bens protegits, tenint 
en compte de que ja es disposa d'un inventari elaborat per l'arxiu municipal ,no 
demorant l'inici dels tràmits administratius i tècnics necessaris. 

 

2. Paral·lelament iniciar un debat públic en el que hi participi tot el consistori, tècnics 
municipals i d'altres administracions si cal,  les entitats veïnals , associacions i veïns 
que ho desitgin, per tal de recollir la trajectòria històrica i la identitat del municipi de 
la manera mes fidedigne possible. Debat que es pot instrumentar i planificar amb 
l'assessorament tècnic corresponent perquè sigui el màxim participatiu i vinculant. 

 

 
 
 


