
REACCIÓ a la resposta de l’Ajuntament de Sant Adrià desestimant les nostres al·legacions a
l’expedient de territori 10/2021 que modifica els criteris de protecció de les Tres Xemeneies com a

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

Hem tingut accés als arguments que utilitza el redactor de l’informe jurídic de l’expedient per
rebutjar les nostres al·legacions en contra de la modificació dels criteris de protecció del Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL) de les Tres Xemeneies (3X). Creiem que l’informe jurídic no entra al
fons del que plantegen les nostres al·legacions i es limita a reiterar el mateix argument ja expressat
a l’expedient, i que bàsicament diu que els actuals criteris són “rigorosos”, que dificulten trobar
nous usos, que la seva flexibilització donarà “facilitats” per a trobar nous usos i que això garantirà
la conservació de les 3X. Tot plegat sense justificar-ho.

Oferim tot seguit la nostra reacció a les respostes a cadascuna de les nostres al·legacions.

Resposta a l’al·legació 1

S’escuden en el “compliment de la llei” i en que “no és preceptiu” cap procés de
participació per rebutjar que hi hagi un procés de discussió i valoració sobre la necessitat
de modificar els criteris de protecció

Resposta a l’al·legació 2

La resposta no s’ajusta al sentit de la nostra al·legació.

Afirmen que el PDU3X i el projecte de Hub del coneixement “han fet palès el rigor” de les
prescripcions vigents i aquest “rigor” (més endavant afegeixen també “rigidesa”) el
vinculen a una impossibilitat de “permetre acceptar i facilitar la implementació de
nous usos”. És dolent que unes prescripcions siguin “rigoroses”? Per altra banda, qui fa
aquesta afirmació? Com diuen més endavant, l’ajuntament no té tècnics municipals experts
en Patrimoni Cultural i, ni el text del PDU3X, ni el projecte de Hub del coneixement, ni
l’informe de la DG de Patrimoni Cultural de la Generalitat afirmen tal cosa. Qui i, amb
quina autoritat, ho afirma doncs?

Respecte al procediment, nosaltres plantegem que una possible modificació de les
prescripcions es faci, en tot cas, quan hi hagi propostes concretes d’intervenció. Ells
defensen el contrari perquè l’Ajuntament “considera que és més eficaç i eficient”. O sigui
que és millor fer-ho d’aquesta manera perquè jo ho dic

https://3xemeneies.wordpress.com/2021/07/23/arriben-les-rebaixes-a-les-tres-xemeneies/


Resposta a l’al·legació 3

Copien i enganxen el mateix text a tot arreu. Reiteren el mateix argument a tort i a dret
per no entrar en el fons de cadascuna de les al·legacions.

També afirmen que “La voluntat de l’Ajuntament es manifesta en l’expedient de Territori
10/2021 amb independència de si el PDU de les 3X s’acaba de tramitar i s’aprova
definitivament, amb independència dels diferents planejaments urbanístics que es puguin
succeir en el futur.” Però això està en directa contradicció amb les afirmacions de la
regidora Sra. Soto en el Ple de juny on vinculava directament tots dos procediments i
mencionava trucades directes d’urbanisme de la Generalitat i del Consorci del Besòs. Per
tant, no donen resposta a l’al·legació.

Resposta a l’al·legació 4

“No és preceptiva” la consulta al tècnic X.Menéndez. Tornen a escudar-se en la llei per no
consultar al redactor de les prescripcions actualment vigents

Resposta a l’al·legació 5

Diuen que les autores de l’informe de cultura són tècniques expertes en Patrimoni Cultural i
que presumeixen la seva independència i el seu servei a l’interès general. Però nosaltres
sabem que aquest informe és de part i s’ha fet a mida i per encàrrec d'urbanisme de
la Generalitat malgrat que formalment figuri que la iniciativa parteix de l’Ajuntament. En
aquest aspecte, les afirmacions de la regidora Sra. Soto en el Ple de juny reforcen la nostra
afirmació

Resposta a l’al·legació 6

Afirmen que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat és l’organisme
“més rellevant a Catalunya en matèria de Patrimoni Cultural”. Ser més rellevant no implica
necessàriament ser més competent o més imparcial. Per altra banda, si creuen això, per
què no li van encarregar a aquesta Comissió el primer informe per declarar BCIL per
comptes de demanar-li a la Diputació de Barcelona?

Establint que qualsevol projecte d’obres que afecti a les 3X en el futur ha de ser
valorat prèviament per aquesta Comissió, es lliguen a ella i renuncien a consultar en
el futur altres tècnics independents.

Resposta a l’al·legació 7

Diuen que l’Ajuntament vol que les noves prescripcions “defugin el rigor”, amb la qual cosa
admeten que el que proposen no és rigorós.



Afirmen que “Es fa palès que les prescripcions actuals són més estrictes que les
prescripcions que la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català fixa per als
béns culturals d’interès nacional”. Però, en què es basen per fer aquesta afirmació? No la
justifiquen pas. L’informe del Departament de Cultura de la Generalitat no ho diu i
l’Ajuntament no té tècnics en Patrimoni Cultural. S’estan atribuïnt unes capacitats que
ells mateixos admeten no tenir.

Diuen que “serà responsabilitat de l’Ajuntament i del Departament de Cultura que les noves
prescripcions no s’interpretin de manera perjudicial per a la preservació i conservació” de
les 3X. Però “preservar” i “conservar” no implica necessàriament que es respectin
els seus valors (que, en definitiva, és el sentit últim de les nostres al·legacions).

Resposta a l’al·legació 8

Deixen clar que no els agrada que unes prescripcions tècniques siguin rigoroses perquè,
segons ells, “impedeixen que en un futur es puguin proposar i implementar nous usos”. En
canvi, quan nosaltres proposem solucions que no requereixen la modificació de les
prescripcions, li donen la volta a l’argument i diuen que “s’hauran de tenir en compte en el
moment que es concreti una proposta de nou ús”. No s’apliquen a ells mateixos
l’argument que utilitzen per rebutjar les nostres al·legacions.

Resposta a l’al·legació 9

Malgrat el que diu l’informe jurídic, nosaltres pensem que no està prou justificat l’interès
públic perquè no demostren de forma convincent que la rebaixa de la protecció impliqui una
millor conservació dels valors patrimonials de les 3X. Facilitar un ventall més ampli
d’usos (sense especificar-ne quins ni de quin tipus) permetent una intervenció més
intensa a canvi de perdre valors patrimonials no és servir a l’interès públic. Potser
serveixi a l’interès dels propietaris de les 3X, dels redactors del planejament urbanístic o
dels promotors dels nous usos, però la pèrdua patrimonial que es pot produir no serveix a
l’interès públic.

Sant Adrià de Besòs, a 28 de setembre de 2021


