CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL
NOMENCLÀTOR DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

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), mitjançant el portal web de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, s’obre un període de consulta pública durant el termini de quinze dies
hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació, en relació a:
A. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA
MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL ORDENANÇA DEL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT
L’any 1996, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm.2119, de 29 de març de 1996, es creà la
Comissió per a l’estudi del Nomenclàtor 1, per tal d’adaptar la nomenclatura a criteris
històrics i costums propis de la ciutat. Posteriorment, el Ple municipal, en sessió de 26 de juliol
de 2006, va aprovar definitivament la vigent Ordenança del Nomenclàtor amb l’objectiu de
ser el complement necessari perquè el procés de revisió del Nomenclàtor de la ciutat tingui,
principalment, una previsió de metodologia i finalitat idèntica a la que es va desenvolupar, fins
aleshores, per l’esmentada Comissió i altres tècnics municipals.
Des d’aquelles dates, la Comissió ha anat treballant sense un reglament de funcionament propi.
Per això, aquest s’ha regit per la normativa d’àmbit superior, que des de 2015 s’emmarca a la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i la Llei 30/2016, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Una de les mancances d’aquest fet rau en la no obligatorietat de celebració de reunions, ni tan
sols, anuals. També ha ocorregut el cas d’un retard excessiu en el nomenament dels membres
de la Comissió, després de haver estat renovat l’Ajuntament com a resultat d’unes eleccions
municipals. O el cas, de no haver-se pogut celebrar les reunions convocades per no assistència
d’un nombre determinat dels seus membres.
Cal insistir, també, en alguns aspectes del redactat de l’Ordenança actual:
▪
▪

▪
▪
▪

Es relacionen diversos departaments municipals amb noms que ja no es corresponen a
l’organització de l’Ajuntament.
S’esmenta l’obligatorietat de composició d’alguns membres de la Comissió i, fins i tot,
de dues entitats externes, però l’organització canviant de l’Ajuntament fa trobar a faltar
alguns departaments o noves entitats.
Quant als procediments per assignar o revisar els noms dels espais d’ús públic o dels
equipaments públics, resta confusa la seva interpretació en alguns casos.
La normativa relacionada amb la numeració dels immobles és bastant lleugera.
S’hi podria fe referència d’altres normatives municipals, com les relacionades amb la
participació ciutadana.

D’altra banda, l’aprovació de diverses lleis i normatives municipals que afecten a la relació de la
ciutadania amb l’administració, com ara
▪
▪

1

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya,

A partir d’ara, Comissió del Nomenclàtor o, simplement, Comissió.

▪
▪
▪
▪

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Reglament de Participació ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat (BOPB 25-2-2013)
Reglament orgànic de Govern i Administració, de l’Ajuntament de L’Hospitalet
(BOPB 12-1-2012)

obliguen a l’administració a considerar diverses implicacions legals que afecten la normativa
actual, i que per tant fa important actualitzar.
Fins i tot, algunes altres normatives municipals, ja sigui aprovades anteriorment però
modificades posteriorment o, simplement, aprovades posteriorment a l’Ordenança del
Nomenclàtor se “solapen” amb ella.

B. LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Aquestes circumstàncies que s’acaben d’esmentar fan indispensable la revisió i modificació de
l’actual Ordenança del Nomenclàtor que inclogui un reglament propi per tal de modernitzar
l’exercici de les funcions relacionades amb els noms dels espais d’ús públic i dels equipaments
públic i amb la numeració de tots dos, mitjançant la nova Comissió del Nomenclàtor i els
departaments municipals amb competència en aquests aspectes i la participació ciutadana.
Una proposta normativa adaptada a l’actual realitat d’aquest àmbit no només beneficiarà a tots
els col·lectius socials susceptibles de participar en l’objecte de la normativa que es pretén
actualitzar, sinó que empararà legalment als treballadors municipals per facilitarà la gestió dels
temes relacionats amb els noms i el números dels carrers i dels equipaments públics.

C. ELS OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ
En relació amb els apartats anteriors, quant als objectius de la norma que es proposa modificar,
alguns són:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Disposar d’un reglament intern que permeti regular les reunions de la Comissió del
Nomenclàtor per a un millor funcionament, entre d’altres possibilitats.
Adaptar la normativa a d’altres normatives actuals, sobretot, tenint en compte la
relacionada amb la participació ciutadana.
Posar al dia els procediments de revisió dels noms existents o la incorporació de nous
per anomenar espais d’ús públic i equipaments públic, fent referència explícita als
òrgans i departaments municipals implicats, si fos necessari.
Revisar els criteris de composició de la Comissió del Nomenclàtor.
Actualitzar el procediment administratiu vinculat a tramitació dels expedients relacionats
i la resta de conseqüències que se’n derivin.
Fixar la competència per al manteniment i gestió del nomenclàtor de carrers i
d’equipaments públic i dels números.

D. LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES
No es contemplen solucions alternatives, ja que només l’aprovació de la nova legislació pel que
fa al tema objecte de l’Ordenança permetria resoldre les mancances actuals.

