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En Joan Ignasi Carles Ledesma, Secretari de l'ajuntament de Palafolls,

CERTIFICO:

Que Ï'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2017, adoptà entre
d'altres el següent acord:

7. MODIFICACIÓ DEL REGLÀMENT DE LÀ POLICIA LOCÀL DE
PÀLAFOLLS.

Per acord del Ple de l'Ajuntament, de data 2 de gener de 2004, es va acordar aprovar
definitivament el ReglaÏnent de la Policia Local de Palafolls.

L'esmentat Reglarnent 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 aÏnb l'inforÏne emès pel Sergent de la Policia Local
d'aquest Ajuntament, de data 7 d'abril de 2017, es considera necessari modificar el
Reglarnent de la Policia Local de Palafolls a fi efecte de modificar l'aÏticle 33 que fa
referència a les felicitacions i condecoracions de la Policia Local de Palafolls.

Atès que, les Corporacions municipals estan facultades per iütervenir en l'activitat dels
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l'aprovació d'ordenances i reglaments, tal com
recoÏÏeixen els aÏticles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Locali236 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'article 49 de la Llei Reguladora de las Bases de Règim Local i l'article 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aproya el Text Refós de la Llei
Municipal i de regim local de Catalunya regulen el procediment al qual es sotmetrà
l'aprovació d'Ordenances i Reglaments: a) aprovació inicial pel ple, b) infoÏÏnació
pública i audiència als interessats per un mínim de 30 dies hàbils per la presentació de
reclaÏnacions c)Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins de
termini i aprovació definitiva pel ple.

Atès que l'article 70.2 del mateix Text Legal ?lei estableix que les ordenances hauran
ser publicades en el BOPB.

Atès que l'article 123.l.d) de l'esmentat Text, atribueix al Ple la competència per
aprovar les ordenances i reglaments municipals.

En data 22 de juny de 2017, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials,
va emetre el dictamen corresponent.
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La Regidoria de Governació, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'aÏticle 33 del Reglament de la
Policia Local de Palafolls, segons la següent redacció:

- Es modifica l'article 33, que quedarà redactat de la manera següent:

?,4rtide 33, Felicimcions.
L'objecte d'aquest article és regular l'atorgament de felicitacions i condecoracions
als funcionaris del Cos de la Policia Local de Palafolls, així com a funcionaris
d'altres cossos policials i d'altres persones físiques o jurídiques.

33.1, Tipus de felicitacions i condecoracions policials.
S'estableixen les felicitacions i condecoracions següents:

1. Felicitació Pública

2. Medalla de permanència
3. Medalla de bronze al mèrit policial
4. Medalla d'argent al mèrit policial
5. Medalla d'or al mèrit policial

33.2, Supòsits d'atorgament de felicitacions i condecoracions policials.
El ?liurament de felicitacions públiques i condecoracions romandrà vinculat al
reconeixement d'algun dels següents supòsits:

33.2.a Felicitació Pública:

a) Haver participat de forma activa en el marc d'una actuació professional
destacada i meritòria.

b) Portar a terme alguna activitat professional prolongada que afavoreixi el bon
funcionament del servei o fomenti el prestigi del cos de la Policia Local.
c) Arribar a l'edat de la jubilació sense haver estat condemnat per sentència ferma
de delicte dolós, ni haver estat sancionat en ferm per falta administrativa greu o
molt greu, tret que hagi estat canceHada, en el decurs de la seva vida professional.
d) en el cas de persones particulars, membres d'altres entitats, institucions o forces
i cossos de seguretat, per haver destacat, d'una manera exemplar, dins del marc de
la cooperació, coHaboració o relació professional amb la policia local.

33.2.b Medalla de permanència:
La Medal}a de permanència, de color coure, serà concedida al personal que es
trobi en situació administrativa de servei actiu i portar un mínim d'anys de servei
com a funcionari policial, sense haver estat sancionat en ferm per falta
administrativa greu o molt greu, tret que hagi estat cancelŞlada.

Constarà de sis tipus:
a) la. Categoria (distintiu daurat): 40 anys de servei.
b) 2ş. Categoria (distintiu plata): 35 anys de servei.
c)3ş. Categoria (distintiu blanc i grana): 30 anys de servei.
d) 4ş. Categoria (distintiu blanc i verd): 25 anys de servei.
e) 5ş. Categoria (distintiu blanc i blau marí): 20 anys de servei.
f) 6ş. Categoria (distintiu blanc i vermell): 15 anys de servei.
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33.2.c Medalla de bronze al mèrit policial:
La Medalla de bronze, amb distintiu de color vermel} podrà ser concedida per
recompensar les següents actuacions policials:

a)

b)

c)

d)

Resultar lesionat com a conseqüència d'un acte de servei abnegat de reconegut
valor, sempre que no hagi existit imprudència, imperíçia o sigui cas fortuït.
Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor
que acreditin un mèrit per a la Policia Local.
Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals que comportin
prestigi per a la Policia Local.
En el cas d'actuacions de persones no pertanyents a la Policia Local de Palafolls,
membres d'altres entitats, institucions o d'altres forces i cossos, per haver destacat,
d'una manera notòria i exemplar, dins el marc de la cooperació o relació
professional amb la Policia Local.

33.2,d Medal}a d'argent al mèrit Policial:
La Medalla d'argent amb distintiu de color blau, podrà concedir-se per
recompensar les següents actuacions policials:

Com a conseqüència d'un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb
resultat de mutilació o ferides greus de les quals no es derivi una incapacitat total,
sempre que no s'hagi produït per negligència, imperícia o accident i no afecti al
prestigi del Cos de la Policia Local.

b) Tenir una actuació molt exemplar o que representi un gran risc, o remarcable pel
compliment de serveis o de reconeguda importància pel seu interès i eficàcia, de la
qual derivi prestigi per al Cos de la Policia.

c) Dirigir o paÏticipar activament en algun servei que, per la seva naturalesa,
rellevància i/o repercussió social i mediàtica, afavoreixi i fomenti el prestigi del cos
de la Policia Local de Palafolls.

a)

33.2,e Medalla d'or al mèrit Policial:
La Medalla d'or amb distintiu de color Groc podrà ser concedida per recompensar
les següents actuacions policials:

a)

b)

c)

Es concedirà com a conseqüència d'un acte de servei molt exemplar o
extraordinari amb resultat de mort, sempre que no s'hagi produït per negligència,,
imperícia o accident i no afecti al prestigi del Cos de la Policia Local.
Com a conseqüència d'un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb
resultat de mutilacions o ferides greus que deÏivin en una incapacitat total, amb les
condicions fixades a l'apartat anterior.
Tenir una actuació molt exemplar i extraordinària que representi un gran risc, o
extraordinàriament remarcable pel compliment de serveis de reconeguda
importància, relacionats amb la protecció dels drets, llibertats i la seguretat
ciutadana, de la qual derivi prestigi per al cos de la Policia Local.

33.3, Plaques.
La placa es ?liurarà als membres del Cos de la Policia Local de Palafolls que
s'hagin jubilat per complir l'edat reglamentària en l'any natural de la seva
concessiÓ.
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Existirà l'anomenada placa ?d'homenatge i coHaboració" que s'atorgarà a les
persones físiques o jurídiques o entitats que,sense pertànyer al Cos de la Policia
Local, s'hagin distingit notablement per actuacions meritòries de coHaboració Uo
ajuda a la Policia Local de Palafolls.

33.4, Procedimem.
L'atorgament de les medalles d'or, argent i bronze correspondrà al Ple de la
Corporació, a proposta de l'alcalde, previ expedient instruït pel Cap de la Policia
Local de Palafolls, eï el que s'a?creditin els mèrits objecte de la recompeÏïsa.

L'adopció de l'acord requereix la majoria qualificada de les dues terceres parts del
nombre legal de membres que integren la Corporació.

33.5, Fonaments.
La realització pels membre de la Policia Local de Palafolls d'accions, serveis i
mèrits excepci(ğnals, extraordinaris o dignes d'ésser reconeguts, així com el
manteniment al ?larg de la seva vida professional d'una conducta exemplar, podrà
ser objecte de reconeixement per part de l'Ajuntament mitjançant la concessió
d'honors, guardons, i distincions, que constitueixin el reconeixement al mèrit en
l'acompliment del deure i la seva concessió en un acte de justícia per qui la rebi, un
estímul pel Cos del que forma part i un exemple a seguir per tots.

Tot això sense perjudici de les condecoracions, distincions, premis o recompenses
que fossin atorgades pel govern de Catalunya o d'altres organismes o institucions.

Aquestes recompenses es faran constar a l'expedient personal de l'Ïnteressat i
podran ser considerades com a mèrit a les convocatòries d'accés i promoció.

33. 6, Imposiciom.
L'acte de ?liurament o d'imposició dels guardons contemplats al present Article es
farà amb la rellevància pública i social adequada, preferentment durant la
festivitat del Cos de la Policia Local de Palafolls, dia 29 de setembre ?dia de Sant
Miquel Arcàngel" o el dia que determini l'Ajuntament Uo la Prefectura de la
Po}icia de Palafolls, excepte les felicitacions que ho seran quan s'atorguin..

33. 7, Llibre Registre.
La Prefectura de la Policia Local de Palafolls, durà un ?libre-registre dels h6nors,
guardons, distincions, felicitacions i plaques concedides amb la seva numeració
correlativa.

33. 8, Pèrdua de les distincions.
En el cas que algun funcionari distingit amb una recompensa o distinció cometi
algun acte contrari a la dignitat individual o social, se'l privarà dels respectius
honors, guardó o felicitació després d'instruir el corresponent expedient
contradictori, incoat d'ofici o a instància de part que justifiqui la causa, o causes,
que el fonamentin.

L'adopció de l'acord requereix la majoria qualificada de les dues terceres parts del
nombre legal de membres que integren la Corporació.
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33.9, Retribucions ecotiòmiques.
No es preveu cap tipus de retribució econòmica, fruit de l'atorgament d'honors,
guardons i distincions als membres de la Policia Local de Palafolls.

33.10, Ús de les condecoracions.
Els condecorats podran exhibir en actes oficials o solemnes, o en qualsevol altre
classe d'actes que el protocol ho assenyali, si vesteixen d'uniforme, la condecoració
o condecoracions respectives, a la part superior esquerra, sobre el cor, sota l'escut
policial.

Tanmateix, també quan els guardonats vesteixin l'uniforme reglamentari, poden
dur el corresponent passador de diari format per una tireta de 5mm per 30 mm de
color corresponent a la classe de la condecoració o condecoracions que tingui
concedides.

Tanmateix, també quan els guardonats vesteixin l'uniforme de gala, podçn dur els
pins que fan referència a la classe de condecoració o condecoracions que tinguin
concedides, les quals aniran a la part superior dreta de l'uniformc a la mateixa
alçada dels passadors diari (però a l'altre costat).

A tots els condecorats amb les recompenses contemplades en aquest Article se'ls
?liurarà un diploma acreditatiu o testimoni en el qual constarà el corresponent
acord de concessió.

ANNEX 1. Format de les Medalles/Passadors.

Les Medalles al Mèrit Policial en el seu anvers contindran l'escut de la Policia

Local de Palafolls o el genèric de la Generalitat de Catalunya.

Les Medalles de Permanència tindran al seu anvers l'escut de la Policia Local de

Palafolls o el genèric de la Generalitat de Catalunya.

Les condecoracions aniran subjectes a una cinta, indicador de la classe i categoria:

Mèrit Policial:

- Medalla d'Or: Cinta de color Groc.

- Medalla d'Argent: Cinta de color Blau.

- Medalla Bronze: Cinta de color Vermell.

Permanència:

- 40 anys de servei: Cinta de color D'or

- 35 anys de servei: Cinta de color Plata

- 30 anys de servei: Cinta de color Blanc i Grana
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- 25 anys de servei: Cinta de color Blanc i Verd

- 20 anys de servei: Cinta de color Blanc i Blau Marí

- 15 anys de servei: Cinta de color Blanc i vermell

Passador:

El passador tindrà un format d'una tireta d5 mm per 30 mm del color
corresponent en funció de la condecoració que es tingui concedida.

ANNEX 2. Reconeixemenís anteriors.

Es reconeixeran els anteriors mèrits i felicitacions que s'hagin pogut donar abans
de la publicació del present aÏticle.

S'hauran de demanar a l'Alcaldia perquèŞsiguin reconegudes i constin al ?libre
registre de felicitacipns de la Policia Local.?

SEGON.- Obrir un 'període d'informació pública pel termini de 30 dies' hàbils per
formular reclamacions, aHegacions o suggeriments, a comptar des de la data de
publicació.

TERCER.- En el cas de no presentar-se reclamacions, aHegacions o suggeriments
en l'esmentat terÏnini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d'acord plenari i es publicarà el seu articulat íntegre als efectes de la seva vigència.

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels
assistents.

Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. Dolores Agüera Màrtín (psc-
CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sra.
Rosa María García Colomer (PSC-CP), Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM),
Sra. Susanna Pla i C.apdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago ((ERÇ-AM), Sr.
Sergi Romero i Pinet (ERC-AM), Sr. Juan Andrés Osorio Pineiro (ICV-EUiA-E), Sr.
Oscar Bermàn Boldú, (no adscrit) i Sr. Martín Victoria Iglesias, (no adscrit).

I perquè es pugui acreditar, ?liuro aquest certificat, estès a l'empara de l'art. 206 del
Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals i a resguard del text
definitiu de l'acta, d'Qrdre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde.
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ist i Plau,

Vaffltí Agustí i Bassa
ALCALDE

Joi I
SECÍTARI

.edesma

Palafolls, 4 de juliol de 2017
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