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Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe cutiu sobre 

el contenciós relatiu al patrimoni artístic del Mus eu de Lleida 
Diocesà i Comarcal 

Tram. 302-00175/07 
Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2006 
A LA MESA DEL PARLAMENT 
 
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Pont i Sans diputat del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell 
Executiu sobre el contenciós relatiu al patrimoni artístic del Museu Diocesà i 
comarcal (tram. 300-01030/07) 

MOCIÓ 
El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
a) A que les obres d’art en litigi gestionades des de fa més de cent anys pel 

bisbat de Lleida i actualment pel Museu Diocesà i Comarcal de Lleida es 
mantinguin, com a col·lecció inscrita al Catàleg de Patrimoni Cultural Català, 
segons la Llei 9/1993 del patrimoni. En aquest sentit es demana el reconeixement 
explícit i necessari de la unitat de la col·lecció donat que constitueix un patrimoni 
capaç d’explicar els contextos identitaris, històrics, socials i religiosos d’unes 
parròquies i comunitats amb forts vincles d’unió i d’entesa al llarg dels segles. 

b) Un cop definida la propietat de les obres, promoure acords per la gestió 
conjunta de la col·lecció independentment de l’existència de diverses seus 
museístiques dins del marc territorial que històricament va generar les obres 
actualment en litigi, sempre que aquestes seus reuneixin les condicions tècniques 
apropiades i d’acord amb un discurs museològic capaç d’explicar i de donar 
coherència a les realitats compartides i a la història comuna. 

c) Limitar la possible autorització de la petició de trasllat de les obres efectuada 
pel Bisbat de Lleida al compliment de manera prèvia, integra i fefaent de totes les 
condicions expressades en aquesta moció i en la resolució del mes d’abril del 
Departament de Cultura de la Generalitat. 

d) Acordar que les obres d’art en litigi es conservin i exposin en el Museu de 
Lleida, Diocesà i Comarcal, fins que no s’arribi a un acord de gestió consensuat 
entre les parts en conflicte que permeti la salvaguarda i la difusió de la col·lecció 
en els termes que recomana el Consell Internacional de Museus (ICOM) i la 
comunitat museística internacional, per la qual les col·leccions d’un museu s’han 
de conservar, documentar, investigar i difondre pel coneixement i gaudi de la 
societat.  

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2006 
Felip Puig i Godes Josep Pont i Sans 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 


