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Resolució d’Alcaldia

Identificació
Títol: Pla normatiu 2023
Núm. exp.: 1/2023 de Plans locals i estratègics
REF.:

Relació de fets

La planificació normativa és un mecanisme de racionalització i transparència de les decisions
normatives que, ben aplicat, permet: prioritzar i coordinar la producció normativa; facilitar la tasca
tècnica de disseny i implementació de les normes; i informar a la ciutadania i les empreses sobre
les propostes normatives que es preveu adoptar en l’any 2023 i el calendari de tramitació.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú en el seu article 132 estableix
l’obligació que les Administracions públiques han d’elaborar i fer públic un pla normatiu anual que
contingui les iniciatives reglamentàries que s’hagin de portar a aprovació.

D’altra banda també és d’aplicació l’article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern atès que l’Administració pública ha d’exercir la
iniciativa normativa de manera que el marc normatiu resultant sigui previsible, tan estable com
sigui possible i fàcil de conèixer i comprendre per als ciutadans i els agents socials.

Atès que les diferents àrees de l’Ajuntament han enviat les previsions per a l’any 2023 d’aprovació
d’iniciatives reglamentàries.

Fonaments de dret

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

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.

Resolc

Primer. Aprovar el Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament per a l’any 2023 i que figura com a
document annex i forma part integrant d’aquesta resolució.
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Segon. Establir la revisió semestral del Pla que s’aprova, als efectes de dur a terme la seva
actualització amb les modificacions que siguin adients, duent a terme el mateix tràmit de publicitat
que es contempla en aquesta resolució.

Tercer. Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del principi de transparència i del
previst per l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions públiques, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu
electrònica, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

ANNEX

PLA NORMATIU 2023

Àrea
responsable

Denominació
Reglament/Ordenança 

Objectiu Planificació
temporal

Esports Reglament del Consell Municipal
d’Esports

Afavorir la participació
dels diferents agents i
entitats vinculats a la
pràctica
físico-esportiva.

1r semestre 2023

Esports Modificació i actualització del
reglament d’ús i normativa de
les instal·lacions esportives
municipals

Adequar i actualitzar
el reglament i
normatives a les
necessitats actuals.

1r semestre 2023

Esports Modificació i actualització del
Reglament de la Piscina
Municipal

Adequar i actualitzar
el reglament i
normatives a les
necessitats actuals.

1r semestre 2023

Qualitat Urbana Modificació de l’Ordenança
d’Ocupació de la Via pública de
Palafrugell

Incorporar els Plans
d'Ordenació d'usos de
places i espais
singulars i altres
modificacions
puntuals

1er semestre 2023

Medi Ambient Modificació del Reglament del
servei d’aigua potable

Adequar i actualitzar
el reglament i
normatives a les

1r semestre 2023
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necessitats actuals.

Educació Reglament conserges centres
educatius

Regular la prestació
del servei de
consergeria als
Centres Escolars
d’Educació Infantil i
Primària públics
dependents de
l’ajuntament de
Palafrugell, a fi de
donar compliment a
les tasques
conservació,
manteniment i
vigilància.

2n semestre 2023

Joventut Reglament del Consell Municipal
d’Entitats Juvenils

Regular les funcions i
organització del
Consell de Joves.

2n semestre 2023

Benestar Social
i Ciutadania

Reglament de funcionament i
gestió del fons d’habitatges
d’inclusió de Palafrugell

Regular les
condicions d’accés,
funcionament,
contraprestacions i
seguiment dels
habitatges que
configuren el fons
d’habitatges d’inclusió.

2n semestre 2023

Govern Obert Reglament de Transparència i
Administració Digital

Regular la utilització
dels mitjans
electrònics per facilitar
la consecució més
eficaç dels principis
de simplificació,
transparència,
proximitat i servei
efectiu a la ciutadania.

2n semestre 2023

Intervenció Ordenances fiscals Regular els impostos i
tributs municipals per
l’any 2024

2n semestre 2023
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Ho ha decretat el senyor alcalde, de la qual cosa en dona fe el/la secretari/a municipal.

A Palafrugell en el dia que figura a les respectives signatures electròniques.
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