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1. Presentació del document
En els termes de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPAC), “Participació dels ciutadans en el procediment
d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments”, prèvia aprovació d’una normativa s’ha
d’obrir un període de consulta pública en el web municipal per tal de demanar l'opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura
norma. D’acord a l’article 133, la consulta s’ha de centrar en les següents qüestions:
Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Així doncs, amb el present document es vol donar comptes de la consulta pública prèvia a
l’aprovació de la redacció del Pla Especial per a la implementació de l’ús religiós al c. Rodés,
núm. 55, de L’Hospitalet de Llobregat, que es va habilitar mitjançant el portal web de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat durant el període comprés entre el
28/03/2022 i el 26/04/2022, ambdós dies inclosos.
2. Descripció de la Consulta Pública
2.1 Ubicació de la informació a l’espai web
Com a garantia d’integritat, veracitat i actualització dels continguts i de navegació i
comunicació segures la publicació de la consulta púbica és la Seu Electrònica municipal.
En aquest mateix espai, s’habilità un espai dins l'apartat "Normatives municipals", creant el
nou epígraf (Planejament urbanístic en procés de consulta pública prèvia).
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Per donar visibilitat al procés de consulta pública, s’ha ubicat la notícia de la consulta en la
portada web municipal mitjançant un bànner que adreçava de manera directa al formulari de
la consulta. El bàner també s’ha ubicat als següents espais:
Pàgina web de Participació Ciutadana
Pàgina web de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Agència de
Desenvolupament Urbà.
Seu Electrònica de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
D’altra banda, per facilitar l’opinió i un millor coneixement de la matèria per part de la
ciutadania en general, es va posar a disposició, al mateix espai web de la consulta, el següent
document complementari:
Procés de consulta pública prèviaa a la redacció d'un pla especial per a la implantació de l'ús
religiós al C. Rodés núm. 55
2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant un qüestionari amb la següent estructura:
2.2.1 Qüestionari 1 – Formulari per a la consulta pública per la redacció del Pla especial per a
la implantació de l’ús religiós al c. Rodés, núm. 55, de L’Hospitalet de Llobregat
PLA ESPECIAL PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’ÚS RELIGIÓS AL CARRER RODÉS NÚM. 55
D'acord amb allò establert a l'article 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, s'ha d'obrir un període
de consulta pública a través de la web municipal respecte de diferents punts de les
modificacions de planejament que es pretenen aprovar (problemes que pretén solucionar, la
necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions
alternatives).
El Pla especial sobre establiments destinats a Centres de Culte de
Antecedents
l’Hospitalet de Llobregat, aprovat definitivament el 5 de novembre
de 2013, admet la possibilitat d’introduir l’ús religiós a la parcel·la
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del carrer Rodés núm. 55, prèvia formalització d’un pla especial
específic que doni compliment a les seves determinacions.
Quin són els principals
qüestions i problemes
a solucionar amb el
nou pla especial?
Veu vostè necessari
aquest pla especial?

La implantació de l’ús religiós a la parcel·la del carrer Rodés
núm. 55, d’acord amb el Pla especial sobre establiments destinats
a Centres de Culte de l’Hospitalet de Llobregat.
SÍ
NO
La implantació de l’ús religiós a la parcel·la del carrer Rodés
núm. 55.

Assenyali els principals
objectius del pla
especial.

Donar compliment a les determinacions del Pla especial sobre
Establiments de Centres de Culte de l’Hospitalet de Llobregat.
Altres: Camp obert (màxim 60 caràcters)

Creu que hi ha
solucions alternatives
que no passen per
redactar un nou pla
especial?

Camp obert (màxim 400 caràcters)

APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
Aportació 2
Aportació 3

Camp obert (màxim 400 caràcters)
Camp obert (màxim 400 caràcters)
Camp obert (màxim 400 caràcters)

Aportació 4

Camp obert (màxim 400 caràcters)
En el cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a participacio.ciutadana@lh.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.
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2.3 Difusió de la consulta.
El període de la consulta pública amb motiu de la redacció del Pla Especial per a la
implementació de l’ús religiós al c. Rodés, núm. 55, de L’Hospitalet de Llobregat va ser des del
28/03/2022 i el 26/04/2022, ambdós dies inclosos.
La consulta va estar habilitada en el web en la Seu Electrònica de L’Hospitalet, amb banners
informatius de la consulta al web principal de L’Ajuntament de L’Hospitalet, al web de
Participació i a la seu electrònica.
2.4 Aportacions rebudes
Aquesta consulta no ha tingut cap resposta en el qüestionari habilitat.
Es tot el que s’informa amb motiu de la consulta pública prèvia del Pla Especial per a la
implementació de l’ús religiós al c. Rodés, núm. 55.
La Cap del Servei de Participació

F_GRPFIRMA_CAPS
Signat digitalment per:
La cap del Servei de
Participació Ciutadana
María Cruz Prieto
Manzanares
02-05-2022 13:29
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