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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 Modificació del Pla Especial del Parc científic i tecnològic biomèdic de salut –
BIOPOL, 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 23/03/2022 i el 21/04/2022,
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).

3/8

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 Planficació 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 per a la modificació del pla especial del Parc Científic i Tecnològic
Biomèdic de Salut - BIOPOL
2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant un qüestionari amb la següent estructura:
MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC BIOMÈDIC DE SALUTBIOPOL
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 del Parc Científic i Tecnològic Biomèdic de SalutAntecedents
Biopol vigent data del 17 de desembre de 2009. Els paràmetres
d’ús i d’edificació que regula ja no responen a les necessitats
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actuals del Sistema de Salut Català.
Quin són els principals
qüestions i problemes
a solucionar amb la
futura modificació
puntual del Pla General
Metropolità?

Flexibilitzar els paràmetres d’edificació de manera que es
permetin desenvolupar edificacions adaptades als requeriments
presents i futurs del Sistema de Salut.
Altres: Camp obert (màxim 60 caràcters)

Veu vostè necessària
aquesta modificació
puntual del
planejament?
Assenyali els principals
objectius de la
modificació puntual del
planejament.

SÍ
NO
Adequació dels paràmetres d’ús i d’edificació a les necessitats
actuals del Sistema de Salut Català.
Permetre la futura ampliació de l’Hospital Duran i Reynals.
Implantar serveis sanitaris de referència autonòmica i estatal.
Altres: Camp obert (màxim 60 caràcters)

Creu que hi ha
solucions alternatives
que no passen per
modificar el pla
especial vigent?

Camp obert (màxim 400 caràcters)

APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
Camp obert (màxim 400 caràcters)
Aportació 2
Camp obert (màxim 400 caràcters)
Aportació 3
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.
2.3 Difusió de la consulta.
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El període de la consulta pública amb motiu de la Modificació del Pla Especial del Parc científic
i tecnològic biomèdic de salut – BIOPOL va ser des del 23/03/2022 i el 21/04/2022, 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.

3. Descripció de les aportacions a la consulta
En aquesta consulta ha participat una persona i les seves respostes complimentades han estat:
3.1 Quines són les principals qüestions i problemes a solucionar amb la futura modificació
puntual del Pla General Metropolità?
Respostes
Flexibilitzar els paràmetres d’edificació de manera que es permetin desenvolupar
edificacions adaptades als requeriments presents i futurs del Sistema de Salut
Atres:



A favor del I+D en sanitat es a dir Biopol. Però no més blocs i més verd i arbres

3.2 Veu vostè necessària aquesta modificació puntual puntual del planejament?
Respostes
Sí
No



3.3 Assenyali els principals objectius de la Modificació puntual del planejament
respostes
Adequació dels paràmetres d’ús i d’edificació a les necessitats actuals del
Sistema de Salut Català
Permetre la futura ampliació de l’Hospital Duran i Reynals



Implantar serveis sanitaris de referència autonòmica i estatal



Altres:





Més espais verds i 0 obra nova per a vivendes
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Creu que hi ha solucions alternatives que no passen per aquest Pla Especial Urbanístic?


S’ha d’ampliar l’Hospital de Bellvitge i la part del Duran i Reynals. Però amb un projecte
seriós abans de començar.

3.4 Aportacions complementàries
D’altra banda, s’informa que la consulta ha comptat amb una aportació complementària en el
qüestionari habilitat.


Mantenir les instal·lacions del tenis, ampliar zones verdes i soterrament de Gran Via

4. Resposta a les aportacions
Atès que s’han rebut aportacions complementàries, els serveis tècnics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà han donat una resposta raonada a les diferents aportacions
específiques que s’han rebut en el marc de la consulta pública prèvia d’acord amb els principis
de participació, retiment de comptes i transparència.
Les respostes a les aportacions són:
APORTACIÓ
Núm. 1

A favor del I+D en sanitat es a dir Biopol. Però no més blocs i més verd i arbres

RESPOSTA
Es tindrà en compte l’aportació de cara a la redacció de la figura de planejament que
modificarà el pla especial citat a la consulta.
DESENVOLUPAMENT
L’objectiu del document objecte de consulta és l’ampliació del sostre destinat a
equipaments sanitaris-assistencials, de recerca i tècnics administratius. No és objectiu del
nou planejament la ordenació de nou sòl destinat a espais lliures ni de sòl destinat a usos
residencials.

APORTACIÓ
Núm. 2

Més espais verds i 0 obra nova per a vivendes

RESPOSTA
Aquesta aportació està fora de l’abast del document sobre el que es realitza la consulta
pública prèvia.
DESENVOLUPAMENT
No és objectiu del nou planejament a redactar l’ordenació de nou sòl destinat a esapis
lliures ni la creació de sostre destinat a habitatge
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APORTACIÓ
S’ha d’ampliar l’Hospital de Bellvitge i la part del Duran i Reynals. Però amb un
Núm. 3
projecte seriós abans de començar.
RESPOSTA
Aquesta aportació està inclosa en la base de la necessitat del desenvolupament del
document objecte de consulta.
DESENVOLUPAMENT
El Servei Català de la Salut ha justificat la necessitat de la modificació del pla especial vigent.
A la carta de petició de data de febrer de 2022 que s’adjuntarà a l’expedient, s’expossa que
les necessitats del servei Català d ela Salut han canviat i que canvien al llarg del temps per
això es necessari que les condicions de l’edificació siguin prou flexibles com per a adaptar-se
a elles.

APORTACIÓ
Mantenir les instal·lacions del tenis, ampliar zones verdes i soterrament de Gran
Núm. 4
Via
RESPOSTA
Aquesta aportació està fora de l’abast del document sobre el que es realitza la consulta
pública prèvia.
DESENVOLUPAMENT
L’àmbit del nou document a redactar no inlou ni les instal·lacions del tenis ni el soterrament
de la Granvia. No és objectiu del document l’ordenació de nou sòl destinat a espais lliures.
Modificació del Pla Especial del Parc científic i tecnològic biomèdic de salut – BIOPOL.

F_GRPFIRMA_CAPS
Signat digitalment per:
La cap del Servei de
Participació Ciutadana
María Cruz Prieto
Manzanares
27-04-2022 14:50
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