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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 25 de gener de 2018
(PLE2018000001), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
5.1.- PLA NORMATIU 2018 (X2018002040)
«D’acord amb el previst a l’article 132 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu
comú, les Administracions han de fer públic anualment un Pla Normatiu que contindrà les
iniciatives legals o reglamentàries que hagin de ser elevades a la seva aprovació per l’òrgan
competent, en aquest cas el Ple municipal.
Feta la consulta des de la Secretaria municipal als Caps d’Àrea de l’Ajuntament, es proposa
al Ple municipal l’aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de l’any 2018, que preveu les
següents iniciatives reglamentàries, classificades per matèries:
URBANISME I TERRITORI
-Modificació de l’ordenança municipal reguladora de guals i reserves d’espais a la via
pública aprovada per a la seva adequació a l’Ordre VIV/561/2010 per la que es desenvolupa
el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
-Revisió de l’Ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica per a la seva
adequació a la normativa general vigent.
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
-Revisió i possible derogació de la normativa municipal de protecció de dades, amb motiu
de l’entrada en vigor el nou reglament europeu el mes de maig de 2018.
-Revisió de l’ordenança d’administració electrònica per adaptar-la als nous procediments.
ORGANITZACIÓ I REGIM JURÍDIC
-Revisió del Reglament orgànic municipal per a la seva adaptació als canvis normatius en
matèria de règim local, administració electrònica i de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú.
-Aprovació del Reglament de treballs en benefici de la comunitat com a mesures alternatives
i substitutòries a les sancions per incompliment d’ordenances municipals.
-Aprovació del Reglament regulador del nomenclàtor.
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Aprovació d’un Reglament d’ús de les sales municipals i altres espais dels edificis i
equipaments municipals.
BIBLIOTECA
Modificació del Reglament de la Biblioteca municipal per actualitzar els termes i
condicions de la prestació dels serveis de préstec, reprografia, ordinadors, i l’horari de la
Biblioteca. Possible inclusió del servei de “Biblioplatja”.
NETEJA URBANA, ZONA BLAVA I ANIMALS DOMÈSTICS
-En previsió de la nova adjudicació del servei de neteja urbana, recollida i transport de
residus i deixalleria municipal, es preveu la modificació de les següents normes:
-

Ordenança General de Neteja.
Reglament d’ús de la Deixalleria Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

-Revisió de l’Ordenança Municipal de Tinença d’animals domèstics per adaptar-la a la
legislació vigent.
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
-Aprovació d’una ordenança d’ocupació de via pública que reguli amb més detall les
ocupacions, especialment de bars i restaurants.
ORDENANCES FISCALS
-Nova ordenança fiscal que reguli el pagament d’una taxa per la neteja de les franges de
protecció d’incendis de les urbanitzacions.
-En previsió de la nova adjudicació del servei de neteja urbana, recollida i transport de
residus i deixalleria municipal, es preveu la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora
de les Taxes pel Servei de Recollida, Transport i Tractament d’Escombraries i Preu Públic
pel Servei de Recollida i Gestió i dels Residus Comercials( Núm. 10)
-En previsió de l’adjudicació de la concessió del nou aparcament de la Corxera i de l’
explotació del servei d’estacionament a les vies públiques del municipi, es preveu la
modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de les Tarifes per l’Estacionament Limitat de
Vehicles a la Via Pública i Altres Zones ( Núm. 12)
-En previsió de la modificació de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals domèstics, es
preveu la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de les taxes per a la Prestació de
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CONTROL INTERN
Aprovació de la Instrucció de Control Intern i normativa de desenvolupament del Reial
Decret 424/2017, de 28 d’ abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local.»

El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 31 de gener de 2018
(Signat electrònicament)
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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