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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 Reglament per a l’utilització privativa
d’equipaments culturals de L’Hospitalet adscrits a la gestió d’educació i cultura, 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 20/01/2020 i el
31/01/2020, ambdós dies inclosos.

2. Descripció de la Consulta Pública.
2.1 Ubicació de la informació a l’espai web
A l'hora de fer la publicació a la pàgina web municipal, es determinà que la Seu
Electrònica seria l’espai on s’ubicaria el procés de consulta pública, com a garantia
d’integritat, veracitat i actualització dels continguts i de navegació i comunicació
segures.
En aquest mateix espai, s’habilità un espai dins l'apartat "Normatives municipals",
creant el nou epígraf (Ordenances municipals en procés de consulta pública).
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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:
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Portal de Transparència Municipal
Pàgina web de Participació Ciutadana
Pàgina web de l’Àrea orgànica de referència. En aquest cas, Innovació i
Cultura.
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:

Reglament per a l'ús privatiu d'equipaments culturals 1997

2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant el qüestionari, en versió llengua
catalana i en versió llengua castellana, amb la següent estructura:
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2.2.1. Qüestionari 1 – Modificació del Reglament per a l’utilització privativa
d’equipaments culturals de L’Hospitalet adscrits a la gestió d’educació i
cultura (català)
NOM I COGNOMS:
SEXE:
HOME
DONA
EDAT:
DISTRICTE / BARRI:
DNI:
CORREU ELECTRÒNIC:
Autoritzo
Dono la meva conformitat per a que les dades personals aportades s’incloguin
als fitxers de protecció de dades de titularitat municipal, amb l’única finalitat
que sigui em tramesa informació relativa a les activitats de la pròpia consulta.
FORMULARI PER A LA CONSULTA PÚBLICA PER LA MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS
CULTURALS ADSCRITS A L’ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS CULTURALS
ADSCRITS A L’ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA

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 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.
Antecedents

Quin són els
principals
problemes a

El Reglament que regula les cessions d’espai dels
equipaments culturals data de 1997, i tant el procediment
com la realitat de la gestió actual ja no es corresponen a la
d’aquell moment.
Un procediment administratiu que ha quedat desfasat
respecte als procediments electrònics actuals
Algunes tipologies de destinataris que ja no responen a
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solucionar amb la
modificació de
l’Ordenança?

la realitat social actual
Llista uns equipaments que ja no existeixen i d’altres de
nova creació no hi apareixen, i a més manca la descripció
dels diferents espais i les seves característiques
Han aparegut noves formes d’ús dels espais públic que
no queden recollides en el reglament, resultant un buit
legal per als treballadors

Veu vostè necessària
aquesta modificació?

Assenyali els
principals objectius
de la modificació

SÍ
NO
Definir i diferenciar les cessions per a usos privatius
d’aquelles que es puguin considerar usos d’interès públic, i
establir procediments adients per a cadascuna d’elles.
Unificar un procediment per a tots els equipaments
culturals de la ciutat, posant al dia els espais disponibles i
aquells que en un futur s’hi puguin afegir.
Actualitzar el procediment administratiu vinculat a
tramitació i la resta de conseqüències que se’n derivin,
segons els anteriors supòsits.
Recollir i normativitzar les diferents tipologies
d’usuaris, usos i objectius de les cessions d’ús dels espais
culturals municipals, per tal de donar-hi respostes
coherents a la política cultural de la ciutat
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)

Creu que hi solucions Camp obert
alternatives que no
Màxim 400 caràcters.
passen per aquesta
modificació?
APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
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Màxim 400 caràcters.
Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a
participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.

2.2.

Difusió de la consulta.

El període de la consulta pública amb motiu de la modificació Modificació del
Reglament per a l’utilització privativa d’equipaments culturals de L’Hospitalet
adscits a la gestió d’educació i cultura va ser des del 20 de gener de 2020 fins el 31 de
gener de 2020, 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, Innovació i Cultura.

2.3.

Aportacions rebudes

No s’ha rebut cap aportació durant el període de temps habilitat sobre la Modificació
del Reglament per a l’utilització privativa d’equipaments culturals de L’Hospitalet
adscits a la gestió d’educació i cultura.
digitalment per
CPISR-1 C Maria Signat
CPISR-1 C Maria Cruz
Prieto Manzanares
Cruz Prieto
Data: 2020.02.12
Manzanares
09:00:35 +01'00'

Maria Creu Prieto Manzanares
Cap de Servei de Participació Ciutadana

L’Hospitalet de Llobregat, 12 de febrer de 2020
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