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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 11/12/2019, va adoptar l'acord que es transcriu a
continuació:
El tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver i Vallès, en exercici de la competència delegada per la
resolució Vuitè, 2 del Decret 5703/2019, de 17 de juny, per la present, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció de l’acord següent:
L'exercici de la potestat reglamentària correspon als òrgans de govern locals d'acord amb el
previst a la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
L’article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de setembre, de Transparència, accés a la informació pública
i bon govern, estableix uns principis generals per a la millora de la qualitat normativa, els quals es
complementen amb els principis de bona regulació definits a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, principis als
quals s’han d’ajustar les Administracions Públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la
potestat reglamentària, concretant-los en els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència.
L’article 132 de la citada Llei 39/2015, d’1 d’octubre regula la planificació anual normativa de les
administracions públiques, on es continguin les iniciatives reglamentàries que vagin a ser elevades
per a la seva aprovació en l’any següent.
Amb la finalitat d’elaborar la citada planificació, es va demanar als titulars de les diferents Àrees
municipals la previsió normativa per a l’any 2020, havent estat rebudes diferents propostes, en
base a les quals la Gerència Municipal va elaborar la corresponent proposta el 22 de novembre de
2019.
Per Provisió del tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver i Vallés de 25 de novembre de 2019, es va
disposar l’inici dels tràmits administratius adients per tal de procedir a l’aprovació del Pla Anual
Normatiu 2020.
Consta a l’expedient informe elaborat per l’Assessoria Jurídica el 27 de novembre de 2019, on
s’informa favorablement l’expedient.
L’òrgan competent per a l’aprovació del citat Pla és la Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldia – Presidència a través de la resolució cinquè, b) del Decret 5701/2019, de 17 de juny.
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La Junta de Govern, a proposta del tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver i Vallès,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Pla Anual Normatiu 2020 següent:
ÀREA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: moció aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària
celebrada el 24 de juliol de 2019.
OBJECTIUS:
- Adaptació del Reglament a la normativa vigent.
- Actualització de les disposicions generals.
ÒRGAN PROPONENT: Alcaldia – Presidència.
RESPONSABLE: secretaria general del Ple.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: aquesta iniciativa normativa no afecta a les despeses o
ingressos públics municipals, presents o futurs.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins l’últim trimestre de 2020.
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: moció aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària
celebrada el 24 de juliol de 2019.
OBJECTIUS:
- Adaptació del Reglament a la normativa vigent.
- Actualització de les disposicions relatives a la participació ciutadana.
ÒRGAN PROPONENT: Alcaldia – Presidència.
RESPONSABLE: secretaria general del Ple.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: aquesta iniciativa normativa no afecta a les despeses o
ingressos públics municipals, presents o futurs.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins l’últim trimestre de 2020.

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

DE

QUIOSCOS

DE

L’AJUNTAMENT

DE
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RAÓ D’INTERÈS GENERAL: la nova realitat i els canvis socials, econòmics i tecnològics
experimentats des de llavors, així com els nous usos de consum, exigeixen realitzar canvis
en l’actual Reglament, vigent des de 1991, amb l’objectiu de pal·liar la situació actual de
crisi que estan patint els quioscos de premsa des de fa anys, la qual ha ocasionat una
disminució significativa del número de punts de venda en la nostra ciutat, atès que només
queden 30 quioscos oberts dels 75 que funcionaven al 2009.
OBJECTIUS: impulsar la modernització de l’exercici de l’activitat de venda de diaris i
revistes en els quioscos de premsa existents a la ciutat, amb la doble finalitat d’incentivar el
seu exercici i de millorar el servei que es presta als ciutadans.
ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat.
RESPONSABLE: direcció de serveis de l’Àrea.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: aquesta iniciativa normativa pot afectar als ingressos
públics municipals futurs, donat que es renova el quadre d’infraccions i sancions, elevant
les quanties establertes a la normativa actual.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins l’1 d’abril de 2020.
ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS D’OCUPACIÓ DELS ESPAIS I LES
VIES DESTINADES A L’ÚS PÚBLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: necessitat d’ampliar el marc normatiu, detallar les
característiques i requisits per l’ús específic dels espais i les vies d’ús públic, per garantir
adequadament la convivència, seguretat, qualitat i sostenibilitat ambiental d’aquests espais,
aconseguir una ciutat transitable i accessible, però inclusiva amb totes les necessitats.
OBJECTIUS: establir el règim jurídic aplicable a l’ocupació dels espais i les vies destinades
a l’ús públic de la ciutat, regulant i simplificant la intervenció administrativa en aquest àmbit.
ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat.
RESPONSABLE: direcció de serveis de l’Àrea.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: aquesta iniciativa normativa no comporta la modificació de
cap de les partides de despesa del pressupost municipal; és a dir, les incidències que des
del punt de vista de la despesa pública tindrà la norma que es proposa, en principi, s'han de
considerar nul·les.
S’haurà de considerar l’increment que des del punt de vista dels ingressos públics tindrà la
norma que es proposa, donat que es renova el quadre d’infraccions i sancions, elevant les
quanties establertes a la normativa actual.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins l’1 de juliol de 2020.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE
DETERMINATS VEHICLES AMB L’OBJECTIU DE PRESERVAR I MILLORAR LA
QUALITAT DE L’AIRE
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: el caràcter transfronterer de la contaminació atmosfèrica i la
planificació que es desenvolupa a diferent escala, fan necessari que es doni la cobertura
normativa necessària per regular la mesura consistent en la restricció a la circulació dels
vehicles més contaminants a la ZBE de l’àmbit Rondes de Barcelona inclosa dins el terme
municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
OBJECTIUS: reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la
salut pública, apropar els nivells de contaminació de la ciutat als recomanats per l’OMS i
complir els valors límit de qualitat de l’aire legalment establerts, reduint les emissions a
l’atmosfera procedents del trànsit rodat, atès que aquest és el major contribuïdor als nivells
de contaminació d’efecte local de la ciutat.
ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat.
RESPONSABLE: direcció de serveis de l’Àrea.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA:
1. Ingressos: aquesta iniciativa normativa no té cap repercussió fiscal en els impostos, les
taxes, els preus públics o les prestacions patrimonials públiques no tributàries, però sí
implica una repercussió fiscal en relació a les sancions que es poden derivar de les
infraccions.
2. Despeses: en relació a la repercussió en els recursos materials i personals:
a) Es preveu la creació d'un Registre Metropolità de Vehicle, gestionat per l'AMB i que
té per objecte la incorporació dels vehicles estrangers i d'altres vehicles autoritzats
que no compleixin les condicions tècniques per circular per la ZBE.
Per acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019 es va aprovar un conveni de
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per regular l’intercanvi
d’informació en el suport al control i/o depuració dels vehicles que circulin per una zona de
baixes emissions. D’acord amb la seva clàusula SISENA, durant el 2019 es procedirà a
realitzar les tasques prèvies per a la preparació tant del Registre metropolità com de la
Plataforma de Gestió de la ZBE. Una vegada finalitzades les tasques prèvies pel
desplegament de les activitats, i per fer efectiva la posada en funcionament del Registre
metropolità i de la Plataforma de Gestió de la ZBE, es formalitzarà una addenda al present
conveni que dictaminarà tant els costos de finançament de l’AMB com la part que assumirà
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Les aportacions referides han de cobrir l’import
efectiu que deriva de la col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
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per la posada en funcionament del Registre Metropolità de vehicles autoritzats a circular en
les Zones de Baixes Emissions.
b) Pel que fa al procés de senyalització de la posada en funcionament de la ZBE, s'han
instal·lat senyals verticals en varis punts de la ciutat, el cost de les quals ascendeix a
la quantia de 38.900 euros. Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de
novembre de 2017 es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració amb l’AMB
per a la realització d’una prova pilot per a l’implantació de zones ZUAP al municipi,
signat en data 28 de novembre de 2017, acceptant l’aportació de fins a un límit
màxim de 60.000 euros, per part de l’AMB, per a dur-la a terme.
c) Dins el sistema de control pel compliment de les disposicions de l'ordenança cal
preveure l'impacte en la despesa (capítol pressupostari d'inversions) de la
instal·lació d'un sistema de control tecnològic de lector de matrícules per càmeres,
que ha suposat una despesa de 60.000 euros.
Per acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2019 es va aprovar la minuta de
l’addenda al Conveni amb l’AMB per a la col·laboració en la realització d’una prova pilot per
a l’implantació de zones ZUAP al municipi (Incorporació del Suport pel desplegament de la
zona de baixes emissions de les Rondes de Barcelona), signat en data 28 de novembre de
2017, acceptant l’aportació de fins a un límit màxim de 40.000 euros, per part de l’AMB, per
a dur-la a terme.
També cal preveure una repercussió en la despesa de la partida de personal (capítol I del
pressupost) necessari per poder realitzar aquestes tasques, tant pel que fa a l'ús de la
plataforma tecnològica com per la dedicació del personal de la Guàrdia Urbana. Ara bé, cal
tenir en compte que aquestes actuacions realitzaran a través dels mitjans personals i
materials dels que disposa actualment l'Ajuntament per al control del trànsit i la mobilitat, de
forma que no es preveu un increment rellevant de despesa per aquest concepte.
d) Pel que fa al seguiment dels efectes de la mesura de restricció en la qualitat de
l'aire, cal tenir en compte que aquestes actuacions realitzaran a través dels mitjans
personals i materials dels que disposa actualment l'Ajuntament, de forma que no es
preveu cap tipus d'increment en les consignacions pressupostàries per aquest
concepte.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins l’1 de gener de 2020.

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA XARXA MUNICIPAL D’ESCOLES BRESSOLS
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RAÓ D’INTERÈS GENERAL: facilitar l’organització familiar en atenció i cura del/a seu/seva
fill/a escolaritzat/da en una escola bressol municipal al moment de la seva recollida a
l’escola, així com a també assolir una major seguretat jurídica en la presa de decisions de
les direccions dels centres educatius en relació a la sortida dels infants i l’entrega a les
seves famílies.
OBJECTIUS: facilitar la recollida dels infants a la sortida del centre educatiu per persona
prèviament autoritzada pel pare, mare o tutor/a legal.
ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
RESPONSABLE: servei d’Educació.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: aquesta iniciativa normativa no afecta a les despeses o
ingressos públics municipals, presents o futurs.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins octubre de 2020.
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL SUFRAGADES AMB
FONS PÚBLICS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: facilitar l’organització familiar en atenció i cura del/a seu/seva
fill/a escolaritzat/da en una escola bressol municipal al moment de la seva recollida a
l’escola, així com a també assolir una major seguretat jurídica en la presa de decisions de
les direccions dels centres educatius en relació a la sortida dels infants i l’entrega a les
seves famílies.
OBJECTIUS: adequació als criteris complementaris establerts al Decret 31/2019, de 5 de
febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons
públics.
ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
RESPONSABLE: servei d’Educació.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: aquesta iniciativa normativa no afecta a les despeses o
ingressos públics municipals, presents o futurs.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins octubre de 2020.
ORDENANÇA GENERAL PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: facilitar a la població l’accés a l’esport.
OBJECTIUS: actualitzar la regulació de l’ús de les instal·lacions esportives municipals amb
la finalitat de millorar els serveis i l’operativa administrativa i facilitar els tràmits als usuaris.
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ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
RESPONSABLE: servei d’Esports i Joventut.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: els aplicables a la corresponent ordenança municipal.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins novembre de 2020.
ÀREA D’INNOVACIÓ I CULTURA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
D’EQUIPAMENTS CULTURALS ADSCRITS A LA GESTIÓ DE L’ÀREA D’INNOVACIÓ I
CULTURA
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: simplificació dels procediments i agilització de la gestió, atès
que el Reglament data de 1997 i els procediments i requeriments s’han quedat obsolets.
OBJECTIUS:
- Actualitzar les parts del Reglament que han quedat desfasades.
- Proposar millores que facilitin la gestió de les cessions dels espais dels equipaments
culturals a la ciutadania que els necessiti i actualitzar el seu procediment.
- Unificar la metodologia del Reglament als espais culturals als quals es destina.
ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea d’Innovació i Cultura.
RESPONSABLE: servei d’Innovació i Cultura.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: els aplicables a la corresponent ordenança municipal.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins el 14 de desembre de 2020.
REGLAMENT D’ÚS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: regular l’ús dels serveis que ofereixen les biblioteques
municipals i els drets i deures dels seus usuaris.
OBJECTIUS:
- Detallar el funcionament dels serveis principals.
- Establir els drets i deures dels usuaris, preveient, en cas de mals usos i
comportaments, un règim sancionador.
ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea d’Innovació i Cultura.
RESPONSABLE: servei d’Innovació i Cultura.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: aquesta iniciativa normativa no afecta a les despeses o
ingressos públics municipals, presents o futurs.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins el 20 de gener de 2021.
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SEGON.- PUBLICAR el Pla Anual Normatiu 2020 al Portal de Transparència municipal.
TERCER.- COMUNICAR aquests acords a tots els òrgans proponents i als responsables
determinats al Pla Anual Normatiu 2020, a la resta d’Àrees Municipals, a la Gerència Municipal, a
la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General i a l’Assessoria Jurídica.

La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes
corresponents.
Atentament,
El Vicesecretari-Secretari Tècnic de la Junta de Govern Local

Sig. Fernando Aragonés Seijo
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Alcaldia-Presidència
Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local

Acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió AJT/JGL/3/2020 de 22 de gener de 2020 .
RECTIFICAR EL PLA ANUAL NORMATIU 2020, EN RELACIÓ A L'APARTAT "RAÓ
D'INTERÈS GENERAL" DE LA INICIATIVA NORMATIVA DE "MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE
L'ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT", PROPOSADA PER L'ÀREA D'EDUCACIÓ, ESPORTS I
JOVENTUT
Per acord de la Junta de Govern Local de 11 de desembre de 2019 es va aprovar el Pla Anual
Normatiu 2020.
Al informe emès per l’Assessoria Jurídica el 20 de desembre de 2019 es fa constar la detecció
d’un error material de transcripció comès a l’apartat “Raó d’interès general” de la iniciativa
normativa “Modificació del Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de
l’alumnat de les escoles bressol sufragades amb fons públics de L’Hospitalet de Llobregat”,
proposada per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i inclosa dins del Pla Anual Normatiu 2020.
Segons l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de
les administracions públiques, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes.
Per Provisió del tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver i Vallès de 7 de gener de 2020 es va
disposar l’inici dels tràmits administratius adients per tal de procedir a l’aprovació de la
rectificació del Pla Anual Normatiu 2020.
L’òrgan competent per a l’aprovació de la rectificació del citat Pla és la Junta de Govern Local,
per delegació de l’Alcaldia – Presidència a través de la resolució cinquè, b) del Decret
5701/2019, de 17 de juny.
La Junta de Govern, a proposta del tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver i Vallès,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la rectificació del Pla Anual Normatiu 2020 en relació a l’apartat “Raó
d’interès general” de la iniciativa normativa “Modificació del Reglament regulador de les normes
de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol sufragades amb fons públics de
L’Hospitalet de Llobregat”, proposada per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, de la manera
següent:
On es diu,

1/2

“facilitar l’organització familiar en atenció i cura del/a seu/seva fill/a escolaritzat/da en una
escola bressol municipal al moment de la seva recollida a l’escola, així com a també assolir una
major seguretat jurídica en la presa de decisions de les direccions dels centres educatius en
relació a la sortida dels infants i l’entrega a les seves famílies.”
S’ha de dir,
“interès públic social – Adequació a les modificacions que, en matèria d’admissió d’alumnes en
centres educatius de Catalunya, ha establert el Govern de la Generalitat de Catalunya.”
Restant la fitxa corresponent a la citada normativa de la manera següent:
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL SUFRAGADES AMB
FONS PÚBLICS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
RAÓ D’INTERÈS GENERAL: interès públic social – Adequació a les modificacions que, en
matèria d’admissió d’alumnes en centres educatius de Catalunya, ha establert el Govern de
la Generalitat de Catalunya.
OBJECTIUS: adequació als criteris complementaris establerts al Decret 31/2019, de 5 de
febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons
públics.
ÒRGAN PROPONENT: titular de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
RESPONSABLE: servei d’Educació.
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA: aquesta iniciativa normativa no afecta a les despeses o
ingressos públics municipals, presents o futurs.
PREVISIÓ ENTRADA EN VIGOR: fins octubre de 2020.
SEGON.- PUBLICAR la rectificació del Pla Anual Normatiu 2020 al Portal de Transparència
municipal.
TERCER.- COMUNICAR aquests acords a la tinença d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, a la resta d’Àrees Municipals, a la Gerència Municipal, a la Intervenció General i a
l’Assessoria Jurídica.
Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient.
El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.
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