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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  

Caràcter: Extraordinari 

Data: 19 de maig de 2016 

Hora que comença: 20:20 hores 

Hora que acaba:  21:22 hores  

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 

 

PRESIDEIX  

 

Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la corporació, (PSC-CP)  

 

REGIDORS ASSISTENTS  

 

Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín (PSC-CP) 

Segon Tinent d’Alcalde: José Manuel Rueda García (PSC-CP) 

Rosa María García Colomer (PSC-CP) 

Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP) 

Montserrat Rovira Riera (PSC-CP) 

Francesc Alemany i Martínez ERC-AM) 

Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM) 

Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM) 

Judit Caimel i Pujol (ERC-AM) 

Oscar Bermán Boldú (PP) 

Juan Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E) 

Martín Victoria Iglesias (C’s) 

 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 

Roser Corbera Safont, Interventora-accidental de la corporació 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA  

 

María Cacharro López, Secretària de la corporació. 

 

ORDRE DEL DIA  

 

1. CONSULTA SOBRE EL PROGRAMA ESTATAL D’AJUTS PER A LA 

RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR 

MUNICIPAL.APROVACIO DE L'ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 

2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA 

POLICIA LOCAL DE PALAFOLLS. 

3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 

D'ORDENACIÓ QUE TÉ PER OBJECTE EL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE LES 
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PARCEL·LES 143, 43 I 795, INCLOSES EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT 

D'ACTUACIÓ 9 "CIUTAT JARDÍ", DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ. 

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS RESULTATS ECONÒMICS PROVISIONALS DE 

L’EXERCICI 2015. 

5. INFORMACIÓ SOBRE LES PREVISIONS FINANCERES PEL MANDAT. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Sessió íntegrament enregistrada al portal vídeo-acta: http://palafolls.videoacta.es/ 

 

1. CONSULTA SOBRE EL PROGRAMA ESTATAL D’AJUTS PER A LA 

RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR 

MUNICIPAL. 

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160519&punto=1 

 

2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA 

POLICIA LOCAL DE PALAFOLLS. 

 

Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 2 de gener de 2004, es va acordar aprovar 

definitivament el Reglament de la Policia Local de Palafolls. 

 

L’esmentat Reglament es publicà íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de 

data 7 de febrer de 2004 i s’inserí anunci en el tauler de la Corporació i en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4095, de data 19 de març de 2004, 

anunciant la referència al BOP en el que es publicà íntegrament el text. 

 

En l’actualitat, de conformitat amb l’informe emès pel Sergent de la Policia Local 

d’aquest Ajuntament, de data 10 de setembre de 2015 i ratificat en data 11 d’abril de 

2016, es considera necessari modificar el Reglament de la Policia Local de Palafolls a fi 

efecte de dotar al cos de la policia local i vigilants de nous sistemes de defensa. 

 

Atès que, les Corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 

ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 

reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local i 236 del 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.  

 

Atès que, l’art. 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (d’ara en 

endavant, ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, regulador del 

procediment d’aprovació de les ordenances municipals exigeix l’adopció d’una 

resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la 

designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de 

la norma. 

 

http://palafolls.videoacta.es/
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160519&punto=1
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Vista la Providència d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2016, pel qual es resolgué incoar 

expedient per a la redacció i aprovació de la modificació del Reglament de la Policia 

Local de Palafolls. 

 

Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudis i que s’adjunta a la present 

proposta. 

 

Vistos els articles 22.2.d) i 47.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 

13 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, acordà: 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 17, 18 i 19 del Reglament 

de la Policial Local de Palafolls, segons la següent redacció: 

 

- Es modifiquen els articles 17, 18 i 19, que quedaran redactats de la manera següent: 

 

“Article 17.- La Corporació Municipal facilitarà a l’agent de policia funcionari de 

carrera, l’armament, que consisteix en: arma de foc, defensa extensible o rígida, 

manilles, esprai de defensa i altres materials que es determini per Decret 

d’Alcaldia. Els vigilants municipals i els policies interins, en pràctiques o que 

encara no hagin superat el procés selectiu es dotarà de pistola de pebre, defensa 

extensible o rígida i manilles i qualsevol altre material que es determini. 

 

Article 18.- L’arma de foc i la pistola de pebre, figurarà en l’equip individual com 

a armament reglamentari i el seu ús es limitarà exclusivament a l’exercici del 

càrrec. L’Alcalde o el regidor en qui delegui, tenint en compte les orientacions no 

vinculants del cap del cos, adjudicarà l’arma reglamentaria al personal de 

comandament, motoristes, patrulles i a tot el personal que es consideri necessari 

per al desenvolupament del servei assignat a aquells llocs de treball. 

 

Article 19.- Per a l’assignació de l’arma de foc reglamentària, els membres del cos 

hauran de superar un curs de capacitació i un test psicotècnic, i hauran de reunir 

els requisits establerts el Reglament d’armes i la resta de normativa d’aplicació. 

Per a l’assignació de la pistola de pebre, els vigilants municipals, policies interins i 

policies en pràctiques, hauran de superar un test psicotècnic. Aquest test en relació 

als interins i funcionaris en pràctiques serà vàlid amb el propi test d’ingrés. Són 

d’aplicació als vigilants municipals, policies interins o policies en pràctiques els 

següents articles d’aquest reglament: 20, 24.1, 24.4, 24.5, 25, 26, 27. 

 

Segon.- Sotmetre l’aprovació de la modificació del Reglament de la Policia Local 

de Palafolls a informació pública per un termini de 30 dies, a efectes de 

reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al 

BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler 

d’anuncis d’aquesta Corporació i a la pàgina web municipal.  
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Tercer.- Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat 

reclamació ni suggeriment, la modificació del Reglament s’entendrà aprovat 

definitivament sense necessitat de nou acord. 

 

Aprovada definitivament la modificació del Reglament de la Policia Local de 

Palafolls es publicarà íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada 

transcorregut el termini de 15 dies previst a l’art. 65.2 LRBRL. Així mateix, 

s’inserirà l’anunci en el tauler de la Corporació i en el DOGC, anunciant la 

referència al BOP en el que s’hagués publicat íntegrament el text. 

 

Quart.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la de la 

Comunitat Autònoma, dins del termini dels quinze dies següents a la seva 

aprovació definitiva. 

 

Cinquè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a 

la tramitació i execució d’aquests acords. 

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160519&punto=2 

 

3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 

D'ORDENACIÓ QUE TÉ PER OBJECTE EL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE 

LES PARCEL·LES 143, 43 I 795, INCLOSES EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT 

D'ACTUACIÓ 9 "CIUTAT JARDÍ", DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ. 

 

Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 4 de 

novembre de 2010, va acordar denegar la correcció de l’errada material de la Revisió 

del Pla general d’ordenació de Palafolls, en relació amb la qualificació urbanística de la 

parcel·la 143 de la urbanització Ciutat Jardí, sense perjudici que es pugui tramitar la  

corresponent proposta com a modificació puntual del Pla general amb tots els requisits 

procedimentals i documentals que exigeix la legislació vigent.  

Vista la proposta de modificació del Pla general d’ordenació que té per objecte en 

l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9 “Ciutat Jardí”, del Pla General d’ordenació, la 

modificació de la qualificació com a Zona de Protecció de Torrents i Fondalades (clau 

gràfica S4), de la parcel·la número 143, a Zona Ciutat-Jardí (clau gràfica U4), a canvi  

de la qualificació de les parcel·les números 43 i 795, que actualment estan qualificades 

com a Zona Ciutat-Jardí, com a Zona de Protecció de Torrents i Fondalades ( clau 

gràfica S4), a l’objecte d’obtenir dins del règim de sòl urbà guanys en sòls lliures 

d’edificació. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, en data de 21 d’abril de 2015, la part 

essencial del qual es transcriu a continuació: 

 
“Primer.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 4 de novembre de 2010 

va acordar denegar la correcció de l’errada material de la Revisió del Pla general d’ordenació de 

Palafolls, en relació amb la qualificació urbanística de la parcel·la 143 de la urbanització Ciutat Jardí, 

sense perjudici que es pugui tramitar la  corresponent proposta com a modificació puntual del Pla 

general amb tots els requisits procedimentals i documentals que exigeix la legislació vigent, motiu pel 

qual, he redactat, a instància del Regidor d’Ordenació de Territori de l’Ajuntament aquesta proposta de 

Modificació del Pla general d’ordenació.  

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160519&punto=2
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Segon.- En el present supòsit procedeix acordar la suspensió de llicències, en l’àmbit de la modificació 

del Pla general que es grafia en el plànol número 1 de la proposta, atès que les noves determinacions 

comporten una modificació del règim urbanístic, en les parcel·les números 143, 43 i 795, havent de 

sol·licitar, un cop acordada l’aprovació inicial, informe als següents organismes: 

 

- Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

- Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Tercer.- Atès que estem davant d’un sòl classificat com a urbà no consolidat no procedeix la tramitació 

d’un avanç ni aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.” 

Vist l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament, de data 21 d’abril de 2015, que 

consta en l’expedient administratiu. 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 17 de juliol de 2015 va acordar: 

 
“Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació del Pla General d’Ordenació, redactada per 

l’arquitecte municipal,  la qual té per objecte el canvi de qualificació de les parcel·les 43, 143 i 795, 

incloses en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9 “Ciutat Jardí”, del Pla general d’ordenació. 

 

Segon.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des de l’endemà de 

la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província , en un dels diaris de premsa periòdica 

nacional de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i a la web municipal, a fi que 

qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el termini esmentat, les al·legacions 

o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient podrà ser consultat en l’àrea d’urbanisme de 

l’Ajuntament de Palafolls, Plaça Major número 11, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. 

Tercer.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, d’enderrocament i 

de rehabilitació, en l’àmbit territorial de la modificació del Pla general d’ordenació, que té per objecte 

el canvi de qualificació de les parcel·les 43, 143 i 795, incloses en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9 

“Ciutat Jardí”, del Pla general d’ordenació aprovada inicialment, perquè les noves determinacions 

comporten una modificació del règim urbanístic, en els terminis màxims i situacions que disposen els 

articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost). L’àmbit de suspensió coincideix amb el plànol número 01.(Planejament modificat, de la 

proposta). 

Quart.- Notificar aquesta proposta d’acord als propietaris de les parcel·les números 43, 143 i 795, amb 

la indicació que és un acte de tràmit no susceptible de recurs.” 

 

Vist que la proposta de modificació del Pla general d’ordenació aprovada inicialment, 

ha estat sotmesa a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 d’agost de 2015, al diari El Punt 

de data 27 de juliol de 2015, en el tauler d’anuncis d’aquesta Casa Consistorial en data 

25 de juliol de 2015 i en la pàgina web oficial de l’Ajuntament, www.palafolls.cat en 

data 27 de juliol de 2015,  i que del resultat de la informació no s’han formulat 

al·legacions. 

 

Vistos els informes favorables emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua de data 29 

d’octubre de 2015 i per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 

Barcelona de data 20 de gener de 2016, que consten a l’expedient administratiu. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal de data 25 d’abril de 2016, 

proposant l’aprovació provisional de la proposta de modificació del Pla general 

d’ordenació. 

http://www.palafolls.cat/
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D’acord amb el que disposen els articles 73.2, 85, 96, 97 i 98 del DL 1/2010 pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 

3/2012 i els articles 23.1.b),107,117 i 118 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 

Vistos els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 

13 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels senyors Valentí 

Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María 

García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira Riera, Juan Andrés Osorio 

Piñeiro, l’abstenció dels senyors Martín Victoria Iglesias i Oscar Bermán Boldú, i el vot 

en contra dels senyors Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Jordi 

Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, acordà: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació del Pla General 

d’Ordenació,  la qual té per objecte el canvi de qualificació de les parcel·les 43, 143 

i 795, incloses en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9 “Ciutat Jardí”, del Pla general 

d’ordenació. 

 

Segon.- Remetre la present modificació en triplicat exemplar i en format digital al 

Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a efectes de 

la seva aprovació definitiva. 

 

Tercer.- Notificar aquesta proposta d’acord als propietaris de les parcel·les 

números 43, 143 i 795, amb la indicació que és un acte de tràmit no susceptible de 

recurs. 

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160519&punto=3 

 

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS RESULTATS ECONÒMICS PROVISIONALS 

DE L’EXERCICI 2015. 

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160519&punto=4 

 

5. INFORMACIÓ SOBRE LES PREVISIONS FINANCERES PEL MANDAT. 

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160519&punto=5 

 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20160519&punto=5
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I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent 

les 21:22 hores, del que jo, la Secretària, en dono fe. 

 

 

 

 

 

Valentí Agustí i Bassa         María Cacharro Lòpez 

     ALCALDE                         SECRETÀRIA 
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