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ANUNCI

La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió ordinària del 25 de novembre de
2020, va aprovar inicialment la “MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE QUIOSCOS DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”. Atès que durant el termini d’exposició
pública no es van presentar al·legacions ni suggeriments, en compliment de l’esmentat acord,
mitjançant resolució del Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat núm. 935, de
data 09-02-2021, es va declarar elevada a definitiva l’aprovació inicial.
En aplicació d’allò establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim Local, es fa públic el text íntegre de la modificació del Reglament de Quioscos
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, als efectes de la seva entrada en vigor.
El text íntegre de la modificació del Reglament aprovat definitivament, en el sentit de donar una
nova redacció al seu article 23, és el següent:
“Article 23. Es permetrà l’exhibició de publicitat en els panells integrats a les cares laterals i/o
posterior dels quioscos. Prèviament caldrà pintar els quioscos per adequar-los d’acord amb el
model normalitzat determinat per l’Ajuntament (Esmalt a l’aigua ecològic verd Jade Satinat o
similar Ral 5025). Els drets derivats la explotació publicitària d’aquests elements correspondran
a les persones titulars de les concessions.
Els missatges publicitaris hauran d’adequar-se en tot moment a la normativa aplicable en
matèria de publicitat i per tant, restarà prohibida la publicitat que ofengui les institucions
públiques, lesioni els drets de la persona o sigui contrària a les disposicions normatives. No
s’admetrà en cap cas publicitat relacionada amb productes com begudes alcohòliques i el
tabac, així com aquells altres productes que estableixi la legislació vigent.
L’Ajuntament podrà disposar la retirada immediata, de manera cautelar, de la publicitat que
vulneri els principis establerts en aquest Reglament i a la normativa aplicable en matèria de
publicitat.
L’incompliment de les determinacions establertes en aquest article serà considerat infracció
molt greu i podrà comportar la pèrdua de la concessió, prèvia la tramitació del corresponent
procediment sancionador i sense perjudici d’altres actuacions que es puguin derivar de la
normativa legal d’aplicació”.
El que es fa públic fent constar que contra el present reglament no procedeix interposar recurs
de reposició en atenció a les determinacions previstes a l’article 112.3 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; essent
impugnable per mitjà de la interposició directa de recurs contenciós administratiu davant el
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CODI DE VERIFICACIÓ

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que preveuen els articles 25 i
10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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