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1.- PRESENTACIÓ
La seguretat és una de les necessitats bàsiques de la ciutadania i element
determinant de la qualitat de vida. La ciutadania exigeix sentir-se segura i
protegida. En la vida quotidiana, la seguretat ha d’estar garantida a tots nivells:
carrers, habitatges, empreses, establiments, vehicles o espais freqüentats per
nens.
La demanda de seguretat és una demanda intangible, però enormement
poderosa, que es construeix a partir de percepcions individuals i col·lectives.
Les condicions de seguretat de les ciutats i pobles, estan influenciades, de
forma directa o indirecta, per l’entorn, per l’activitat que desenvolupen els
operadors de seguretat local, per la situació social i pel context econòmic.
Sovint no es registra una correlació directa dels fets il·lícits registrats i la
percepció social d’inseguretat. Per això les tasques en matèria de seguretat no
poden enfocar només els riscos reals sinó que cal donar resposta activa els
riscos percebuts. Així doncs, a nivell de prevenció cal tenir en consideració tres
vies: els fets il·lícits registrats, les enquestes de percepció social i d’altres fonts
d’informació.
Les necessitats de seguretat no venen determinades per una simple suma de
fets registrats, sinó que les necessitats de seguretat venen determinades per
diversos aspectes com poden ser les experiències de victimització, les
necessitats objectives, les demandes subjectives, les expectatives de la
població i les percepcions socials. Les variables són complexes i la seva
comprensió requereix una anàlisi detinguda, lluny de la immediatesa que sovint
de manera demana l’opinió pública.
Entenent que els ciutadans no tenen més índex de valoració que la pròpia
sensació de seguretat, per contrarestar la manca de correlació entre els fets
il·lícits registrats i les percepcions socials, cal impulsar polítiques de seguretat
que afavoreixin la generació de percepció de seguretat a través de la
comunicació, la participació i l’autoprotecció.
El raonament és ben senzill. Els problemes relacionats amb la seguretat
pública tenen una naturalesa i causalitat complexa, i acostumen a ser el
resultat de la convergència de diversos factors socials, econòmics, culturals,
demogràfics, jurídics, ideològics, territorials o històrics. Es tracta de factors
causals que sorgeixen d’àmbits que no corresponen en cap cas a un únic
operador i que, en la majoria dels casos, només mantenen una relació indirecta
amb la seguretat.

En la mesura que l’escala de valors de les persones integra diversos elements
com podrien ser aspectes físic, materials o jurídics, la seguretat és sinònim de
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protecció de la qualitat de vida, entesa com aquell conjunt de condicions que
contribueixen al benestar de les persones.
La seguretat és, inqüestionablement, un servei públic que ha de ser articulat
com un sistema global, on els problemes s’analitzen des d’una perspectiva
multifactorial i s’afronten amb l’actuació transversal de tots aquells serveis i
entitats que tenen competències i capacitat per intervenir-hi.
Resultat lògic, doncs, que les actuacions en matèria de seguretat integrin tots
els operadors que tinguin capacitat per incidir en qualsevol de les variables que
la determinen. D’aquesta manera, la seguretat implica ens tan diversos com
administracions, serveis públics, organitzacions, empreses privades o entitats
de representació urbana. La policia és, doncs, un operador més del sistema de
seguretat.
D’acord amb la visió ciutadana, la gestió global de la seguretat considera un pla
d’acció multidireccional i posa en valor totes les perspectives possibles de la
seguretat local:
MODEL GLOBAL DE SEGURETAT PÚBLICA
QUALITAT DE
GESTIÓ

QUALITAT DE
SERVEI

SEGURETAT GLOBAL

SEGURETAT
OBJECTIVA

SEGURETAT
SUBJECTIVA

SEGURETAT OBJECTIVA: En primer lloc, s’han de millorar o mantenir els
índexs de seguretat a la ciutat o poble a nivell ciutadà, viari, de protecció civil i
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de civisme. Sense uns bons nivells de seguretat objectiva, resulta difícil que els
ciutadans puguin tenir percepcions de seguretat positives.
QUALITAT DE GESTIÓ: Per assolir uns bons nivells de seguretat, resulta
necessari treballar en la millora contínua de l’eficàcia i eficiència dels serveis de
seguretat. Una bona qualitat de gestió implica una millora dels resultats.
QUALITAT DE SERVEI: La vessant visible de la gestió pública és la qualitat de
servei percebuda pels ciutadans. Per tant, resulta essencial potenciar la
proximitat del servei als ciutadans.
SEGURETAT SUBJECTIVA: Un objectiu bàsic del pla local de Seguretat és
incrementar la seguretat subjectiva, en altres paraules, aconseguir que els
ciutadans es sentin més segurs. Si es registren uns indicadors de seguretat
favorables, la gestió genera un servei de qualitat i s’integra al ciutadà en el
sistema local de seguretat a través d’estratègies proactives d’informació,
comunicació i participació, la percepció de seguretat subjectiva millorarà
significativament.

Certament, la imatge que es té dels serveis de seguretat és una construcció
social subjectiva elaborada a partir de la informació de què disposen els
ciutadans, dels seus propis criteris i de la seves experiències. Es tracta, en
qualsevol cas, d’una valoració determinant. Per tant, cal, per una banda, saber
quina imatge tenen els ciutadans del sistema de seguretat, és a dir, com
valoren el sistema de seguretat. I, per altra banda, cal dedicar esforços a
intentar que la ciutadania tingui un millor coneixement de la realitat.
Així doncs, resulta fonamental la comunicació que s’estableixi amb els
ciutadans, ja sigui en forma de campanyes d’informació, d’actuacions directes o
de resposta a peticions i queixes.
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2.- EL PLA LOCAL DE SEGURETAT
2.1 INICI
Per encàrrec de la Junta Local de Seguretat celebrada el passat dia 4 de març
de 2014, i a proposta de la regidoria de Seguretat Ciutadana i del responsable
de la Subdirecció general de coordinació de Policia de Catalunya el Sr. JOSEP
MILAN SANCHEZ, es demana elaborar un Pla Local de Seguretat com a
instrument per a l’impuls de la millora contínua de la seguretat pública al
municipi de PALS.
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya estableix la planificació com la manera adequada i eficient
d’organitzar la resposta pública a les necessitats i els reptes de l’àmbit de la
seguretat. Així, estableix la necessitat d’elaborar un pla general de seguretat de
Catalunya que ha d’integrar les previsions generals de riscs, actuacions i
mitjans, inclosos els de seguretat privada, en matèria de seguretat ciutadana,
emergències, seguretat viària i altres que afectin la convivència ciutadana i la
seguretat de les persones i els béns a Catalunya.
Aquest pla ha d’establir els grans paràmetres que han de presidir les polítiques
i les actuacions de seguretat a Catalunya i ha d’estar complementat per altres
plans que poden ser sectorials, que poden tenir un abast territorial diferent i ,
molt especialment, pels plans locals de seguretat. Aquests plans han d’analitzar
la situació de seguretat; han de definir els objectius generals i les prioritats, els
mitjans i els recursos disponibles, inclosos els de seguretat privada, que si
escau, es poden utilitzar per assolir-los; han d’especificar les accions que s’han
d’emprendre, amb el calendari d’aplicació, els mètodes de seguiment i
avaluació adequats i el període de vigència, tot aplicant i respectant els
principis i les prioritats que estableix el Pla general de seguretat de Catalunya.

2.2 CONCEPTE DE PLA, DE SEGURETAT I DE PLA LOCAL DE
SEGURETAT
Pla: El pla és un instrument que, a partir d’una diagnosi, permet ordenar en el
temps actuacions en l’àmbit material que n’és objecte i identificar els actors i els
paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia.
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Seguretat: inclou l’àmbit de protecció de persones i béns i els de policia
administrativa, relacionat normalment amb activitats comercials o d’un altre
tipus que poden perjudicar tercers o el medi ambient, també inclou els temes
relacionats amb la convivència i el civisme, que sovint són la causa de la
percepció d’inseguretat de la població, afecten l’ús de l’espai públic i la imatge
de l’entorn.
S’inclouen també els serveis de bombers i els d’emergències mèdiques, també
hi ha les polítiques que pertanyen a l’àmbit dels serveis socials i de l’assistència
a les persones.
Pla Local de Seguretat: És l’instrument que , en l’àmbit municipals, a partir
d’una diagnosi inicial, permet ordenar en el temps actuacions en l’àmbit de la
seguretat, identificant-ne els actor i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia.

2.3 OBJECTIU
El Pla local de seguretat neix amb l’objectiu de DONAR UNA RESPOSTA A
LES DEMANDES DE LA CIUTADANIA EN TERMES DE SEGURETAT.
La finalitat del Pla local de seguretat de PALS és ordenar els objectius
estratègics i les actuacions de l’Ajuntament de Pals en matèria de seguretat
pública, especialment les de la policia . El Pla Local de seguretat cerca, també,
la participació i col·laboració entre les administracions que tenen competències
en la matèria.
Per aconseguir l’objectiu global del Pla, es defineix un programa de treball que
es durà a terme amb la participació de la ciutadania i la cooperació de tots els
operadors municipals, no només aquells que tenen una responsabilitat directa
en matèria de seguretat. Es necessita un diàleg permanent que permeti
conèixer millor les percepcions i opinions de la ciutadana. Amb un bon
coneixement de les demandes dels ciutadans i amb la integració de l’esforç
dels operadors municipals, PALS ha d’esdevenir un municipi encara més segur.
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2.4 PREMISSES

A l’hora de definir les actuacions a dur a terme en el Pla Local de Seguretat de
PALS, han estat tinguts en compte un seguit de premisses.
Donar respostes ràpides a les demandes ciutadanes.
Oferir una seguretat integral incloent tots els vessants en què la seguretat pot
afectar el dia a dia dels ciutadans.
Oferir una seguretat multidisciplinar. Les actuacions es duran a terme
englobant d’una manera participativa tos els nivells públics i privats que hi
intervenen.
Tenir en compte la ciutadania. Els veïns i les veïnes de la ciutat tenen un paper
cabdal en la seguretat de la ciutat.
Tenir present el teixit social de la ciutat, representat a través de les entitats,
associacions, comerciants i empresaris.
Anticipació. Preveure conjuntures futures i proposar solucions adaptades en
aquests escenaris previstos, ja que el context social es caracteritza per canviar
constantment.
La prevenció té una importància cabdal en la confecció del Pla per ser una eina
efectiva a l’hora d’evitar problemes.
En la mesura que sigui possible, a l’hora d’enfrontar problemàtiques
complexes, es tendirà a emprendre mesures inclusives que integrin les
diverses sensibilitats implicades.
Actuar en polítiques sobre conscienciació i educació, ja que són mecanismes
que ofereixen garanties de futur.
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2.5 PRINCIPIS
El sistema de seguretat local de municipi de PALS, es basa en els principis
següents:
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.
La Llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals a Catalunya.
Millora continuada de la seguretat pública.
Especial atenció a les persones en situació de major vulnerabilitat.
Prevenció de riscos i amenaces.
Adequació dels serveis a la demanda social.
Proximitat a les persones.
Eficàcia i eficiència en les accions.
Aplicació de les innovacions tecnològiques.
Planificació i avaluació de les actuacions.
Coresponsabilitat i cooperació entre administracions, empreses i serveis.
Transparència i informació.
Compromís i responsabilitat social.

2.6 PARTICIPACIÓ
Per tal de garantir les necessitat de tots els col·lectius, es té en consideració la
participació dels actors següents:
La Junta Local de Seguretat, sota la direcció de l’Alcalde/ssa.
La Subdirecció General de Coordinació de Policia de Catalunya.
Responsables de Bombers i protecció civil.
Responsables de serveis municipals
Representants de l’Escola de Quermany.
Representants de centres de salut.
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Representants de les associacions de veïns i comerciants.

2.7 FASES DEL PLA
Els treballs previs a l’elaboració del Pla Local de seguretat de Pals han tingut
en compte:
-

-

El Pla general de seguretat de Catalunya
Altres Plans elaborats pel Departament d’interior i per d’altres
departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment el Pla de
Seguretat Viària (Elaborat pel Servei Català de Trànsit- signatura
desembre de 2014) i el Pla de protecció civil (realitzat pel Consell
Comarcal de Baix Empordà i aprovat per l’Ajuntament de Pals)
Les problemàtiques i necessitats detectades a partir de les aportacions
fetes pels tècnics, per les associacions de veïns i pel teixit associatiu del
municipi de Pals.

2.7.1 FASE DE REDACCIÓ
Al llarg de l’any 2014, es va iniciar la fase de redacció del pla, a partir de la
constitució durant l’any 2014 de la Junta Local de Seguretat del municipi de
Pals, que consta de dos blocs principals: la diagnosi i les actuacions. La
diagnosi s’ha redactat basant-se en el coneixement que es té del territori i
recolzant-se en les diverses dades estadístiques disponibles, tant en matèria
de seguretat com d’altres àmbits rellevants com la demografia, economia o
infraestructura viària. Les actuacions han estat definides a partir de les
reunions amb tècnics dels set àmbits que inclouen les actuacions bàsiques
definides en el Pla Local de Seguretat del municipi de Pals. Els sis àmbits
determinats són els següents:

-

Sistema de seguretat
Seguretat ciutadana
Seguretat viària
Emergències i Protecció civil
Civisme
Sanitat, Urbanisme i Medi Ambient
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2.7.2 FASE D’EXECUCIÓ
EL Pla Local de seguretat del municipi de Pals té una vigència prevista de cinc
anys, des de l’any 2016 fins l’any 2020. El calendari d’execució de les diverses
actuacions definides en el pla queda establert en funció de la seva prioritat i
viabilitat.

2.7.3 SEGUIMENT I AVALUACIÓ
La Junta Local de Seguretat i, per delegació funcional, la Comissió del Pla,
faran un seguiment del desenvolupament del Pla, revisant anualment la seva
evolució, incorporant les estratègies que es considerin adients per a la
consecució dels objectius en relació amb les actuacions programades i valorant
l’eficiència del treball desenvolupat pels diversos operadors i el grau
d’acompliment del calendari previst. Dins aquesta revisió anual es ponderaran
les actuacions que han quedat ben resoltes, les actuacions que han quedat
sense cobrir o els treballs que convé reforçar en el futur.
Anualment, es redactarà un informe sobre l’estat de la seguretat al municipi i
sobre l’efectivitat del pla actual, el qual es donarà compte a la Junta Local de
Seguretat del municipi de Pals, un cop aprovat el corresponent Pla Local de
seguretat.
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3.- ÒRGANS I OPERADORS DEL SISTEMA
En l’elaboració del Pla Local de Seguretat hi participen diversos òrgans del
municipi de Pals, constituïts en una comissió que, en una primera fase,
col·laboren en la redacció del Pla i, en una segona fase, actuaran en la
consecució de les seves finalitats.

3.1 L’ALCALDE
L’alcalde és l’autoritat superior en matèria de seguretat pública en l’àmbit local,
i té assignades les atribucions següents:
-

-

Dirigir la política de seguretat en el municipi d’acord amb les
competències respectives i en el marc de les determinacions del Pla
General de Seguretat de Catalunya.
Presidir la Junta Local de Seguretat i executar els acords.
Ordenar i dirigir les actuacions municipals en matèria de seguretat,
d’acord amb la normativa vigent.
Exercir el comandament superior de la Policia Local.
Impulsar i coordinar, en l’àmbit municipal, les accions necessàries per
aconseguir les finalitats de la Llei 4/2003.
Informar al Ple de l’Ajuntament de Pals sobre el Pla Local de Seguretat,
aprovat per la Junta Local de Seguretat.
Exercir la potestat sancionadora.

L’alcalde podrà delegar les seves funcions a la regidoria de Seguretat
Ciutadana i d’Emergències i Protecció Civil, la qual informarà sobre el Pla Local
de seguretat i el seu posterior desenvolupament a les comissions
corresponents. Tanmateix, també tenen la condició d’autoritats de seguretat les
persones titulars d’òrgans de l’Ajuntament que, per atribució legal o per
delegació expressa de l’alcalde, exerceixen les funcions corresponents en la
matèria.
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3.2 LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
La Junta Local de Seguretat és l’òrgan superior en matèria de seguretat pública
al municipi. La Junta Local de seguretat es constitueix com a òrgan col·legiat
de coordinació general dels cossos de policia, dels serveis de seguretat que
operen al territori i de la participació ciutadana en el sistema de seguretat. Per
aquells municipis que disposin de policia local, com és el cas de Pals, la Llei
4/2003, a l’article 9, estableix la creació de la Junta Local de Seguretat.

3.2.1 MEMBRES DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
La Junta està formada pels membres següents:
-

-

-

L’alcalde, que és qui presideix la Junta Local, amb veu i vot.
Els vocals permanents (també amb veu i vot) següents:
Delegat territorial del Govern.
Regidoria en matèria de seguretat ciutadana.
Cap de la Policia Local de Pals.
Cap de la Comissaria de Mossos d’esquadra de la Bisbal d’Empordà.
Caps de la Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia amb responsabilitats
funcionals al municipi.
Quan els assumptes ho requereixin, han d’assistir a la Junta, amb veu
però sense vot:
El sotsdirector general de Coordinació de la Policia de Catalunya en
qualitat de vocal o la persona que delegui.
Representants de la judicatura i la fiscalia.
Quan els assumptes a tractar els puguin afectar, poden assistir a la
Junta, amb veu però sense vot, els membres següents.
Associacions i entitats veïnals i ciutadanes del municipi
Tècnics en seguretat pública i, especialment, els responsables
d’emergències i protecció civil, serveis socials, trànsit o seguretat
privada.
Com a mínim un cop l’any, els membres de tots els grups municipals han
de ser convidats a una sessió plenària.

La Junta Local de Seguretat s’ha de reunir en sessió ordinària amb caràcter
trimestral. Una de les sessions anuals ha d’ésser plenària i hi seran convidats
tots els vocals no permanents i les persones i les entitats abans esmentades,
amb la finalitat de conèixer el Pla Local de seguretat i debatre la situació
general de seguretat al municipi de Pals. Els acords de la Junta Local de
Seguretat tenen caràcter executiu.
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3.2.2 FUNCIONS DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
La Junta Local de Seguretat té les funcions següents:
-

-

-

-

-

Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i
concretar les polítiques de seguretat corresponents.
Elaborar i aprovar el Pla Local de Seguretat i els plans d’actuació
específics que escaiguin, i fer-ne el seguiment i l’avaluació mitjançant un
informe anual.
Conèixer els plans o mesures d’emergències, seguretat viària, seguretat
en esdeveniments públics, i d’altres que incideixin en la situació de
seguretat del municipi, i tenir-los en compte en les previsions del Pla
Local de Seguretat.
Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per
operar en el municipi.
Concretar en l’àmbit respectiu els mitjans i els procediments establerts
de col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de
seguretat que actuen en el municipi, en el marc del conveni existent
entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament.
Promoure iniciatives i formular propostes que siguin convenients als
organismes competents per a la col·laboració, la coordinació i la
cooperació dels cossos i els serveis de seguretat.
Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni
subscrit entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Pals.

3.3 LA COMISSIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT
La Comissió del Pla Local de Seguretat és l’òrgan tècnic encarregat d’elaborar
tant el Pla Local de seguretat del municipi, com els programes específics que
s’escaiguin. És l’òrgan que coordina els diversos cossos i serveis, a l’hora de
dur a terme les accions integrades al Pla.
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Es consideren operadors del sistema de seguretat pública de Pals tots els
cossos, serveis i entitats, tant públics com privats, que tenen competències
directes en matèria de:
-

Seguretat Ciutadana.
Trànsit.
Protecció Civil
Sanitat
Assistència Social
Civisme
Activitats Públiques
Urbanisme i Obres
Medi Ambient

També són operadors del sistema de seguretat pública local tots aquells
cossos, serveis i entitats que mantenen certa relació amb la informació, la
participació ciutadana, l’organització municipal i les noves tecnologies que, de
forma indirecta, donen suport a la gestió transversal del sistema local de
seguretat.

3.4 EL PRESIDENT/A
La Presidència del Pla Local de Seguretat de Pals correspon a la persona
responsable de la Regidora de Seguretat Ciutadana/Governació, la qual és
responsable de:
-

Convocar i fixar l’ordre del dia de la Comissió del Pla Local de
Seguretat.
Validar en primera instància els continguts del Pla.
Impulsar el desenvolupament del Pla Local de Seguretat.

3.5 EL DIRECTOR DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT
La Direcció del Pla Local de Seguretat correspondrà de forma compartida el
Cap de l’ABP de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Bisbal
d’Empordà i el Cap de la Policia Local de Pals els quals seran els responsables
d’articular l’execució i desenvolupament del Pla, d’acord amb les directrius
fixades per la Junta Local de Seguretat. Els directors seran nomenats per la
Junta Local de Seguretat a proposta de l’Alcalde.
Correspondran el Director del Pla les funcions següents:
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-

-

-

Supervisar el desenvolupament del Pla Local de seguretat i donar
compte ala Junta Local de Seguretat sobre l’estat d’execució del Pla.
Mantenir una interlocució permanent amb el Departament d’Interior i
traslladar a la Junta Local de Seguretat les directrius establertes pr
aquest departament.
Presentar a la Junta Local de Seguretat propostes per a l’impuls gestió i
millora del Pla.
Vetllar pel compliment dels acords de la Junta Local de Seguretat
relatius al Pla.
Traslladar les directrius de la Junta Local de Seguretat i del Departament
d’Interior als diversos cossos i serveis responsables de les accions del
Pla.
Coordinar la participació de la junta Local de Seguretat en l’elaboració
de plans de seguretat supramunicipals.
Proposar l’ordre del dia de la Comissió del Pla de seguretat.
Qualsevol altra funció que li atribueixi la Junta Local de Seguretat.

3.6 EL COORDINADOR DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT
La Coordinació del Pla local de Seguretat correspondrà de forma compartida al
Cap de Servei d’emergències i Protecció Civil i un representant del
departament de Gerència, seran els responsables de dinamitzar i efectuar el
seguiment del Pla Local de Seguretat, en col·laboració contínua amb els
Directors del Pla. Els coordinadors seran nomenats per la Junta Local de
Seguretat a proposta de l’alcalde i les seves funcions seran les següents:

-

Donar suport en la coordinació amb els diversos cossos i serveis que
tenen responsabilitats en les accions del pla.
Realitzar el seguiment i avaluació dels objectius i accions del Pla.
Donar suport, en termes d’informació, als directors del Pla sobre l’estat
d’execució del Pla
Elaborar els informes periòdics i un informe anual preceptiu sobre l’estat
de la seguretat pública i l’execució del Pla.
Donar suport a la Junta Local i al Director del Pla en el desenvolupament
de les seves funcions.
Suggerir als directors del Pla propostes per a l’impuls, gestió i la millora
del Pla Local de Seguretat.
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-

-

Proposar la convocatòria i ordre del dia de la Comissió del Pla Local de
Seguretat, conjuntament amb els directors del Pla de seguretat i
participar-hi com a membre
Participar, amb veu i sense vot, a la Junta Local de Seguretat.
Qualsevol altra funció que li atribueixi o li delegui la Junta Local de
Seguretat o el director del Pla.
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4.- DIAGNOSI

4.1 EL TERRITORI
El Municipi de Pals està a la província de Girona, comarca del Baix Empordà,
es troba a una distància de 12 km de la capital de Comarca (la Bisbal
d’Empordà) i a 44 km de la capital de Província (Girona), pertany al partit
Judicial de la Bisbal d’Empordà, amb una superfície total de 25’81 km2, amb
una població de 2.740 persones, amb coordenades UTM: (UTM x: 512.425 i
UTM y: 4.646.650) i amb una altitud de 55 metres sobre el nivell del mar.
El municipi de Pals es divideix en 3 nuclis: Pals, els Masos de Pals i la Platja
de Pals i limita amb els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, PalauSator, Torrent, Regencós i Begur.
La situació del nucli antic és la característica dels pobles de la plana
empordanesa: al cim d’un puig poc enlairat, sobre el planer cobert antigament
per estanys i aiguamolls que, en el cas de Pals, varen ser assecats i destinats
al conreu de l’arròs. Aquest puig s’anomenava Mont Aspre. Quant al nom de
Pals, prové del llatí Palus que significa terreny pantanós.
El nucli dels Masos de Pals estava format inicialment per masies disperses
fortificades de gran interès arquitectònic. Actualment, però, es tracta d’un nucli
urbà força poblat. Cal destacar-hi juntament amb les esmentades masies,
l’església dels Masos (S.XVIII).
La Platja de Pals, àmplia platja sorrosa amb una extensió de 3’5 km, ideal per
practicar qualsevol tipus d’esport aquàtic, un entorn natural d’Aiguamolls i
arrossars per fer excursions a peu i amb bicicleta, una oferta turística de
qualitat: hotels, càmpings apartaments, hostals, pensions, habitacions, turisme
rural, golf, tennis, pàdel, etc., i una gran varietat de restaurants i comerços
típics.
Destacar que el municipi de Pals forma part del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter. Dintre del seu municipi de Pals hi ha una zona de
Parc Natural (Aiguamolls de Pals, arrossars i l’estany), així com una zona de
Reserva Natural Parcial (Basses d’en Coll).
El comerç té una presència tant en el centre de la ciutat com a la zona de la
Platja, però cal remarcar la seva importància durant la temporada d’estiu, ja
que es tracta d’un municipi clarament turístic, decuplicant el nombre de
persones que hi ha durant l’època baixa.
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Destacar el gran nombre d’urbanitzacions que hi ha al municipi de Pals, Alzina,
Bosch Mar, Paraiso, Les Medes, Les Dunes, Gavarres Mar II, Golf Relax, Birdie
Club, Villa Blanca, Gavarres Mar I, Pi Verd, Racó del Golf, Nàutic Golf, Ducado
de Golf, Beach Golf Resort, Villa del Golf, Golf Mar I, Golf Mar II, Port Pals,
Green Club, Impals, Green Mar I, Green Mar II, Medes Golf, Pals Beach, Porta
del Golf, Font d’en Serra, Trèvol, Golf Royal, Arenals, Reserva, Pals House,
Condado de Pals, Golf Park, Green Park, Country Club, El Coto, Pins del
Montgrí, Melis Mar, Melis Mar II, Melis, Puig Vermell, Open I, Open II, Open III,
Open IV i Open V, El Vaixell, Puig Saguilla, Masos de Pals, Mas Tomasi, els
Rodors, Residencial Masos, La Font, Barri Llevadora, Pou de Ses Garites, la
Vinya, els Vinyers, Puig Roig i Puig Vermell.

Localització

A nivell de comunicacions, Pals es troba immersa en una cruïlla de carreteres.
El Municipi de Pals s’hi pot accedir des de la C-31, punts d’entrada del municipi
P.Q. 340 i 34, així com les GI-652 i la GI-V-6502 (carretera d’enllaç amb la
zona dels Masos i la Platja de Pals.
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4.2 CONTEXT SOCIAL
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2.400

2.698

2.745

2793

2533

Els creixement intercensal al municipi de Pals sempre ha estat creixent, en
excepció de l’últim any, també com a conseqüència d’aquesta gran crisi ha
afectat principalment al jovent del municipi que ha tingut que marxar, ja no
només del nostre municipi, sinó del nostre país.
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4.3 CONTEXT ECONÒMIC
Actualment Pals és un municipi eminentment dedicat al turisme familiar, tot i
que per les característiques de la seva estratègia de creixement urbanístic, la
construcció és encara un dels puntals de la seva activitat econòmica,malgrat
que ha minvat molt.
Bona part del territori és dedicat encara a l’agricultura, amb importants conreus
de secà i arrossars.
L’estructura econòmica de pals és similar a la resta de la comarca del Baix
Empordà, amb un pes sobretot del sector serveis, que constitueix el sector
principal d’activitat del municipi i amb un pes creixent en termes econòmics i
d’ocupació laboral. En segon lloc, trobem el sector de la construcció clarament
pel davant de la industria, quan la resta de la comarca el pes específic de la
construcció és lleugerament superior a la industria. I Finalment el sector agrari,
tant en el municipi com a la comarca, té un pes específic molt baix i ocupa molt
poca gent, tot i que a Pals és més significatiu que a la resta de la comarca.
El comparatiu tant del municipi com de la comarca i de Catalunya (any 2011)
seria:
PALS

BAIX EMPORDA

CATALUNYA

AGRICULTURA

4’14 %

2’24 %

INDUSTRIA

4’40 %

10’39 %

CONSTRUCCIÓ

22’24 %

13’93 %

13’24 %

SERVEIS

66’71 %

73’37 %

80’16 %

TOTALS

100%

En aquest cas hi ha una diferència molt significativa entre la situació en temps
de bonança (2005 a 2008) i una vegada comença i es consolida la crisis
econòmica (2009-2013). Mentre que el sector agrícola pot conservar el
percentatge de població activa hi ha una davallada significativa del percentatge
de població activa dedicada al sector de la construcció, molt important en el
poble i vinculat a l’expansió del sector turístic i les segones residències, i un
increment en el sector serveis, marcat pel retrocés de la construcció i la
consolidació del turisme i no només al municipi sinó també en el pobles de
l’entorn.
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La tendència actual és incrementar el pes del sector serveis, probablement
relacionat amb que el sector turístic és un dels pocs o únics sectors que ha
aconseguit mantenir-se durant la crisis actual.
També s’ha aconseguit mantenir el sector agrícola tot i que té un pes específic
molt poc significatiu e l’economia municipal. Per contra hi ha una davallada del
sector de la construcció i també del industrial (tampoc té massa pes específic).
En resum, el motor socioeconòmic d’aquest t municipi és clarament el sector
serveis seguit per la construcció i molt més residuals ho són el sector industrial
(hi ha molt poca activitat industrial en el poble i en els pobles veïns) i l’agrari.
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4.4 SEGURETAT
Com a introducció i per poder fer una valoració de l’estat de la seguretat al
municipi exposarem una sèrie de ítems que la condicionen:










municipi turístic amb un gran nombre de visitants en època estival,
festiva i caps de setmana.
Municipi costaner amb una gran oferta lúdica de tipus familiar i amb un
conjunt monumental històric molt important.
Municipi dividit en tres nuclis urbans principals, amb una extensió total
de 25,81 Km2
Dispersió d’habitatges en 61 urbanitzacions amb múltiples accessos i
connexions.
Vies de circulació i de connexió importants a nivell comarcal.
El sector predominant és el dels serveis
hi ha el doble d’habitatges de segona residència que de primera.
Estudi dels fets delictius registrats
percepció de seguretat de la ciutadania

La Junta Local de Seguretat del municipi està constituïda des de l’any 2013.
Des de l’any 2010 s’està treballant de manera conjunta, coordinada i
complementària amb els mossos d’esquadra de la Bisbal d’Empordà, així com
coordinats amb la resta de policies locals de la comarca.
A nivell de infraestructura policial indicar que la població té al municipi la seu de
la policia local de Pals, i a nivell d’influència territorial conta amb les
instal·lacions de la Policia Mossos d’Esquadra, una Àrea Bàsica Policial situada
a la Bisbal d’Empordà i una Oficina d’Atenció al Ciutadà situada a Palafrugell.
A nivell de coordinació destacar les meses de coordinació comarcals, amb una
periodicitat mensual. En aquestes es fa un anàlisis operatiu dels fets
ocorreguts, s’analitza la feina realitzada, es presenten les novetats normatives
i s’estableixen les línies de treball conjuntes dintre del marc de la seguretat a
nivell comarcal. Es complementen amb meses de coordinació entre la PGME i
la policia local de Pals en els fets que únicament afectin a la població.
Dins de la planificació del servei policial de la policia local i del CME destacar
els serveis coordinats, conjunts o complementaris i el controls conjunts
realitzats.
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Els serveis es planifiquen en base a l’estudi i anàlisis dels fets ocorreguts,
evolució delinqüencial, percepció de seguretat i proacció policial.
Tota aquesta feina i el sistema de seguretat implantat ha comportat un
descens gradual dels fets coneguts en els darrers cinc anys. Aquest descens
ens ha portat a trobar-nos davant d’un número de fets excepcionalment baix
que en els propers anys serà difícil de millorar.
Indicar que des dels mossos d’esquadra treballem en base als compromisos de
la carta de serveis . Aquests, juntament amb la policia local de Pals, els incloem
en la planificació, serveis, incidents, servei de proximitat i interaccions amb els
ciutadans i entitats.
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La evolució dels fets delinqüencials dels darrers cinc anys és la següent:

Taula estadística de direcció i gestió policial

Policia de Catalunya

Pals

2010

2011

2012

2013

2014

Coneguts

Coneguts

Coneguts

Coneguts

Coneguts

Homicidi/Assassinat

0

0

0

0

0

Temptativa Homicidi/Assassinat

0

0

1

0

0

Lesions

1

1

0

1

0

Agressió sexual

0

0

0

0

0

Maltractaments en l'àmbit de la llar

1

8

3

1

1

Violència fis/psiq habitual en l'àmbit familiar

1

1

0

1

0

Resta de delictes contra les persones

2

2

4

1

2

TOTAL

5

12

8

4

3

Robatori amb força domicili

24

26

64

30

26

Robatori amb força establiment

12

7

17

12

7

Robatori amb força empresa

0

5

0

2

0

Resta robatoris amb força

17

12

12

1

8

Robatori amb violència i/o intimidació domicili

0

0

0

1

0

Robatori amb violència i/o intimidació establiment

0

0

0

0

0

Robatori amb violència i/o intimidació. Estrebada

0

1

0

1

0

Robatori amb violència i/o intimidació espai públic

0

0

0

0

2

Resta de fets de robatori amb violència i/o intimidació

0

0

0

0

0

Furts

22

35

39

33

31

Danys

5

11

3

3

6

Estafes

3

1

1

5

7

Robatori i furt d'ús vehicle

1

1

0

0

0

Robatori amb força interior de vehicle

11

19

14

18

16

DELICTES
SEGURETAT PERSONAL
CONTRA LES PERSONES

CONTRA EL PATRIMONI

Resta delictes contra el patrimoni

1

0

1

2

2

TOTAL Delictes contra el patrimoni

96

118

151

108

105

5

6

6

5

3

0

1

0

0

1

Resta de delictes relatius al trànsit

3

9

3

4

2

TOTAL Delictes relatius al trànsit

8

16

9

9

6

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Organitzacions i grups criminals

0

0

0

0

0

Resta de delictes contra l'ordre públic

0

1

0

0

1

TOTAL contra l'ordre públic

1

2

0

1

1

Delictes contra la salut pública

0

1

2

0

0

RESTA DELICTES

4

0

0

2

0

TOTAL DELICTES

114

149

170

124

115

Falta de lesions

8

11

5

3

2

Falta d'amenaces

5

1

2

4

2

Falta de coaccions

1

0

1

1

0

Falta d'injúries

1

2

0

0

1

Falta d'incompliment d'obligacions familiars

1

3

1

1

1

Resta de faltes contra les persones

1

1

2

0

0

TOTAL faltes contra les persones

17

18

11

9

6

Faltes de furt

41

39

48

34

21

Faltes de danys

10

23

18

11

15

Faltes d'estafa

5

1

1

5

2

Falta d'apropiació indeguda

0

0

0

0

0

Falta de deslluïment de béns mobles i immobles

0

1

1

0

1

Resta de faltes penals contra el patrimoni

0

0

0

0

0

TOTAL faltes contra el patrimoni

56

64

68

50

39

Faltes contra l'ordre públic

1

1

1

0

0

Faltes contra els interessos generals

0

0

1

0

3

TOTAL faltes contra la seguretat col·lectiva

1

1

2

0

3

74

83

81

59

48

188

232

251

183

163

SEGURETAT COL·LECTIVA
RELATIUS AL TRÀNSIT

CONTRA L'ORDRE PÚBLIC

CONTRA LA SALUT PÚBLICA

Conducció sota els efectes begudes
alcohòliques/drogues
Negativa a sotmetre's a les proves

Atemptat, resistència i desobediència agents de
l'autoritat
Desordres públics

FALTES PENALS
SEGURETAT PERSONAL
CONTRA LES PERSONES

CONTRA EL PATRIMONI

SEGURETAT COL·LECTIVA

TOTAL FALTES

TOTAL DELICTES I FALTES PENALS

0

Ordres Judicials

TOTAL DETENCIONS
CGTSE-DSIP
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Tal i com es pot observar en la graella evolutiva adjunta, des de l’any 2012 els
fets coneguts al municipi han patit una important disminució.
Mobilitat:
A nivell de comunicacions la comarca del Baix Empordà , queda fora del
corredor que canalitza bona part de la mobilitat entre la península i la resta del
continent (mitjançant les vies N-II i AP-7). La mobilitat nord-sud de la comarca
s’estructura fonamentalment mitjançant la carretera C-31, mentre que la
comunicació amb les comarques de l’interior s’estructura per mitjà de la C-35
cap a La Selva, i la C-65 i C-66 cap al Gironès sud i nord respectivament. Per
aquest motiu la comarca és creuada longitudinalment per un nombre elevat de
vies, tot i que en general queden allunyades de Pals.
Per la situació geogràfica on es troba Pals, molt proper a la costa i allunyat de
les principals vies de comunicació o d’infraestructures a nivell nacional que
transcorre per la comarca i per la plana de l’Empordà, el desplaçament cap a
Pals, tot i no ser complicat, moltes vegades es fa només per anar fins el poble i
difícilment és una zona de pas.
La principal problemàtica en la mobilitat ve donada per:





Existència de tres nuclis de població clarament diferenciats com són el
nucli de Pals, els Masos de Pals i la zona turística de la Platja de Pals,
amb unes característiques molt diferents i amb nombrosos
desplaçaments interiors i exteriors.
Al ser una destinació turística hi ha una diferència molt significativa en la
època estival, de vacances i els caps de setmana.
Hi ha una gran diferència entre la població estable del poble i la que es
dona els mesos d’estiu que s’estima pot arribar a les 35.000 persones.
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5 ACTUACIONS
5.1 ACTUACIONS DE SEGURETAT BÀSIQUES DEL PLA LOCAL DE
SEGURETAT DEL MUNICIPI DE PALS.

OBJECTIU 1: MILLORAR EL CONEIXEMENT DE LA SEGURETAT I LA
COORDINACIÓ DELS DIVERSOS ACTORS
1.1 Millorar la coordinació dels actors de la seguretat
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Reunió periòdica de la Junta Local de Seguretat de Pals
Reunió periòdica de la Mesa de Coordinació Operativa
Desenvolupament d’accions conjuntes de la Policia de Catalunya
Intercanvi diari de comunicats de novetats entre les policies que actuen
al municipi

1.2 Incrementar el coneixement de l’estat de la seguretat
1.2.1 Elaboració d’un informe anual sobre l’estat de la seguretat Local.

OBJECTIU 2: REDUIR ELS FETS DELINQÜENCIALS

2.1 Reforçar el model de proximitat i l’atenció ciutadana
2.1.1 Implantació d’una agenda sistemàtica de contactes de la policia amb
ciutadanes i entitats.
2.1.2 Patrullatge en zones comercials
2.1.3 Implantació d’un procediment de recollida de denúncies (NIP)
2.2 Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció
ciutadania

per part de la

2.2.1 Participació en xerrades sobre consells d’autoprotecció de persones i la
seva llar.
2.2.2 Participació en xerrades sobre consells d’autoprotecció d’empreses i
comerços.
2.2.3 Participació en xerrades sobre violència masclista i domèstica, drets a la
persona i serveis d’atenció a les víctimes.
2.2.4 Seguiment de les víctimes de violència masclista i domèstica.
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2.3 Implantar mesures preventives masos aïllats
2.3.1 Programa específic de vigilància i prevenció de la seguretat ciutadana
masos aïllats.
2.3.2 Recollida/intercanvi d’informació amb els Mossos d’Esquadra de la Bisbal
2.3.3 Elaboració Planell del Municipi de Pals en format velleda per la ubicació
dels Masos aïllats de Pals.
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OBJECTIU 3: REDUIR L’ACCIDENTALITAT
3.1 Millorar el compliment de la disciplina viària
3.1.1 Realització de controls de trànsit a zones escolars.
3.1.2 Realització de campanyes de disciplina viària sobre infraccions
d’estacionaments.
3.1.3 Control de les activitats amb afectació a la via i a la seguretat del trànsit.

3.2 Sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc.
3.2.1 Desenvolupament de programes d’educació viària en centres educatius
preescolar i educació

3.3 Proposta: millora de la mobilitat urbana
3.3.1 Revisió anual dels plans de mobilitat urbana i del Pla Local de Seguretat
Viària.
3.3.2 Instal·lació de bandes reductores de velocitat en punts conflictius.

3.4 Reduir el nombre d’atropellaments
3.4.1 Realització de xerrades a casals de gent gran sobre el risc
d’atropellament.

35

PLA LOCAL DE SEGURETAT DE PALS
OBJECTIU 4: PROTEGIR LA CIUTADANIA DAVANT DELS RISCOS
NATURALS I ANTRÒPICS DETECTATS
4.1 Elaborar i actualitzar els plans de protecció civil
4.1.1 Informació del Pla bàsic de protecció civil vigent des del 2016
4.1.2 Elaboració o actualització dels plans especials: INFOCAT, NEUCAT,
INUNCAT, SISMICAT, TRANSCAT, CAMCAT,
4.1.3 Elaboració o actualització dels plans específics municipals (PEM’s): grans
concentracions, festes majors, actes pirotècnics, onades de calor
4.1.4 Elaboració de plans d’autoprotecció en edificis i instal·lacions municipals i
actes multitudinaris municipals (PAU’s).

4.2 Incrementar l’adopció de mesures preventives
4.2.1 Realització de simulacres i d’accions formatives davant de situacions
d’emergència segons els PAU
4.2.2 Revisar, informar i homologar els plans d’autoprotecció (PAU) d’activitats i
edificis privats
4.2.3 Col·locar desfibril·ladors en diversos punts del municipi

4.3 Col·laborar en l’adopció de mesures preventives per part del sector
privat
4.3.1 Assessorar les empreses privades obligades a disposar de plans
d’autoprotecció
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OBJECTIU 5: FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME

5.1 Reduir els conflictes amb els grups de risc
5.1.1 Control d’absentisme escolar
5.1.2 Commutació de penes per treballs en benefici a la societat
5.1.3 Participació en xerrades sobre conductes de risc a les escoles i casals

5.2 Promoure la convivència i la integració entre els diferents grups
5.2.1 Col·laboració amb les entitats ciutadanes en l’organització dels seus
actes
5.2.2 Actualització de l’ordenança municipal de civisme
5.2.3 Mediació de conflictes
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OBJECTIU
6:
GARANTIR
MEDIAMBIENTAL

LA

SEGURETAT

URBANÍSTICA

I

6.1 Controlar la seguretat urbanística
6.1.1 Garantir el compliment de la normativa de seguretat en les obres
6.1.2 Garantir la seguretat del mobiliari i el disseny dels espais urbans
6.1.3 Millora de la seguretat dels edificis
6.1.4 Creació d’un protocol d’actuació de sobreocupació de vivendes.
6.2 Controlar la seguretat sanitària i mediambiental
6.2.1 Reduir els nivells de contaminació i garantir els límits establerts
6.2.2 Aplicar el protocol d’actuació davant la contaminació acústica
6.2.3 Desenvolupament d’un protocol d’actuació davant la detecció
d’abocament il·legals
6.2.4 Cens d’animals-potenciar la tinença responsable d’animals de companyia
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5.2 FITXES

SISTEMA DE SEGURETAT 1.1
1. OBJECTIU MARC

Millorar el sistema de seguretat.

1.1. OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar la coordinació dels actors de la seguretat

JUSTIFICACIÓ

1.1.0. ACCIONS

És necessari que el flux d’informació sigui periòdic
i continu per poder adequar, re definir o constatar
de manera coordinada, els objectius dels diferents
actors a la realitat de cada moment. Reduir el
temps en la transmissió de la informació sobre
l’estat de la seguretat pública al municipi

1.1.1 Convocar de manera anual la Junta Local de Seguretat.
1.1.2 Convocar mensualment la Mesa de Coordinació Operativa
(Caps de Seguretat Ciutadana)
1.1.3 Desenvolupament d’accions conjuntes de la Policia de
Catalunya.
1.1.4 Intercanvi diari de comunicats de novetats entre les policies que
actuen al municipi i poblacions limítrofes.

RESPONSABLE: Alcalde/ssa – Regidor/a de Governació

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ACTORS:
CME: Cap ABP de la Bisbal d’Empordà , Sr. David Puertas Fernàndez
CME: Cap de Seguretat Ciutadana: Francesc Nieto Lopez
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer
PL: Cap de Seguretat Ciutadana, Sra. Natalia Ortiz de la Tabla Rodríguez
Altres Cossos/estaments: Guardia Civil, CNP, P.Civil, associacions veïns,etc.

Nombre de Juntes Locals de seguretat realitzades: 1
Nombre de convocatòries de la Mesa de Coordinació Operativa: 12
Nombre d’accions conjuntes realitzades PL-CME programades: 104
Nombre d’intercanvis de comunicats de novetats entre CME i Pl:
diària i setmanal (resum setmanal dels fets delictius)
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ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

És important, atès la seva competència de convocatòria, que alcaldia
o regidoria siguin els responsables de l’objectiu específic quant a
convocatòries de la JLS.

SISTEMA DE SEGURETAT 1.2
1. OBJECTIU MARC

Millorar el sistema de seguretat

1.2. OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar el coneixement de la seguretat.

JUSTIFICACIÓ

1.2.0. ACCIONS

Presentar l’informe anual de seguretat a la Junta
Local de Seguretat i debatre els punts crítics És
necessari que el flux d’informació sigui periòdic i
continu per poder adequar, re definir o constatar
de manera coordinada, els objectius dels diferents
actors a la realitat de cada moment.

1.2.1 Recull informació
1.2.2 Elaboració de l’informe
1.2.3 Presentació de l’informe a la Junta Local de seguretat.

RESPONSABLE: Regidor de Governació

ACTORS IMPLICATS

ACTORS:
CME: Cap ABP de la Bisbal d’Empordà , Sr. David Puertas Fernàndez
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer
Altres Cossos/estaments: Guardia Civil, CNP, P.Civil, associacions veïns,etc.

Contingut de l’informe anual de seguretat

INDICADORS

1-Seguretat ciutadana
1.1. Delinqüència
1.1.1 Estadístiques
1.1.2 Mapes delictius del municipi
2-Seguretat viària
2.1 Plànol de jerarquia viària
2.1.1 Xarxa Bàsica
2.1.2 Vies Locals
2.2 Estadístiques
2.2.1 Denúncies per infraccions dinàmiques
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2.2.2 Denúncies per seguretat passiva
2.2.3 Denúncies per documentació
2.2.4 Denúncies per estacionament
2.2.5 Denúncies per alcoholèmia
2.3 Mapa d’accidentabilitat a la ciutat
2.4 Identificar els punts de major accidentalitat
3- Emergències i Protecció Civil
4- Civisme
4.1 Incorporar les dades més rellevants de l’observatori de civisme
5-Sanitat
5.1 Servei de Serveis Social, sanitat i programes de l’Ajuntament de
Pals
6- Urbanisme i medi ambient
6.1 Estadístiques
6.2 Mapes

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

La responsabilitat de coordinació de l’elaboració de l’informe anual de
seguretat recau en els coordinadors del Pla Local de seguretat. La
responsabilitat d’aconseguir les diverses dades recau en els
departaments següents:
- Seguretat Ciutadana: Policia Local de Pals i ABP de Mossos
d’Esquadra de la Bisbal.
- Seguretat Viària: Policia Local de Pals.
- Emergències i protecció civil: Policia Local de Pals i Servei
d’Emergències i Protecció Civil.
- Civisme: Consell Comarcal Baix Empordà i Policia Local de
Pals.
- Sanitat: Ajuntament de Pals
- Urbanisme i medi ambient: Serveis tècnics de l’Ajuntament
de Pals i medi ambient de l’Ajuntament de Pals.
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REDUCCIÓ DELS FETS DELICTIUS 2.1
2. OBJECTIU MARC

Reduir els fets delinqüencials.

2.1. OBJECTIU ESPECÍFIC

Reforçar el model de proximitat i l’atenció ciutadania

JUSTIFICACIÓ

2.1.1
2.2.0. ACCIONS

2.1.2
2.1.3

És necessari coordinar les patrulles mixtes en
èpoques especifiques, setmana Santa, Estiu,
Nadal, festes especifiques, per tal de fer un model
de proximitat a la ciutadania.

Implantació d’una agenda de contactes de la Policia dels
Responsables de Mossos /Policia Local de Pals
Garantir la presència policial de les unitats de proximitat.
Implantació d’un procediment de recollida de denúncies (NIP)

RESPONSABLE: Regidor de Governació

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ACTORS:
CME: Cap ABP de la Bisbal d’Empordà , Sr. David Puertas Fernàndez
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer
Caporal 1013
Agent 1019

Nombre de convocatòries de la Mesa de Coordinació Operativa: 12
Nombre d’accions conjuntes realitzades PL-CME: Operatius Estiu,
Nadal, Setmana Santa
Nombre d’intercanvis de comunicats de novetats entre CME i PL:
Mensual
Resum mensual denúncies realitzades i fets delictius succeïts al
municipi de Pals
Nombre de denúncies recollides
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ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

És important, atès la seva competència de convocatòria, que el Cap
de la Policia Local de Pals i El Cap de l’ABP de Mossos d’Esquadra
de la Bisbal d’Empordà siguin els responsables de l’objectiu específic
quant a convocatòries de la JLS i la Mesa de Coordinació Operativa.
La Recollida de denúncies està pensada, especialment, per als
comerços, turistes, ciutadans del municipi i gent gran.

REDUCCIÓ DELS FETS DELICTIUS 2.2
2. OBJECTIU MARC

Reduir els fets delinqüencials .

2.2. OBJECTIU ESPECÍFIC

Fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la
ciutadania.

JUSTIFICACIÓ

2.2.1
2.2.2
2.2.0. ACCIONS

2.2.3

2.2.4

Donar el màxim d’informació possible perquè el
col·lectiu sàpiga totes les mesures/consells
d’autoprotecció que han de tenir per reduir els
riscos de seguretat i augmentar les mesures de
protecció

Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció
de persones i la seva llar (Xerrades)
Participació en accions de comunicació sobre autoprotecció
de comerços i empreses (Xerrades).
Participació en accions de comunicació sobre els riscos per a
la seguretat existents a Internet (Xerrades adreçades
especialment als nens de l’Escola Pública de Pals).
Participació en accions de comunicació sobre violència
masclista, drets de la persona i serveis d’atenció a les
víctimes.

RESPONSABLE: Cap ABP de la Bisbal/ Cap Policia Local de Pals

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona que delegui.
Caporal 1013

Nombre de Xerrades :6
Nombre d’accions conjuntes realitzades PL-CME: 6
Dates de la realització de les xerrades: Abans d’estiu, després d’estiu
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i abans de Nadal.
Resum de les Xerrades realitzades es deixarà constància a les
Juntes Local, a la Mesa de Coordinació Operativa i a la Memòria de
la Policia Local de Pals.

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

És important, realitzar totes aquestes xerrades per tal que totes les
persones i establiments que els hi afecten aquestes mesures
d’autoprotecció perquè d’aquesta manera es poden reduir molts
riscos que suposarien un augment dels fets delictius i per tant
aconseguir una reducció d’aquests.
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REDUCCIÓ DELS FETS DELICTIUS 2.3
2. OBJECTIU MARC

Reduir els fets delinqüencials..

2.3. OBJECTIU ESPECÍFIC

Implantar mesures preventives masos aïllats.

JUSTIFICACIÓ

2.3.1
2.3.0. ACCIONS

2.3.2
2.3.3

Ja que al municipi de Pals hi ha un nombre molt
gran de masos dispersos, és molt important la
recollida de dades i tenir el màxim d’informació
possibles, gent gran, persones amb malalties,
etc..., ja que si s’ha d’activar algun Pla de
Protecció Civil tenir el màxim de dades possibles.

Programa específic de vigilància i prevenció de la seguretat
ciutadana masos aïllats
Recollida/intercanvi d’informació amb els Mossos d’Esquadra
de la Bisbal
Elaboració del Planell del Municipi de Pals en format velleda
(2 x 1’30 m) per la ubicació del Masos aïllats de Pals.

RESPONSABLE: Cap ABP de la Bisbal/ Cap Policia Local de Pals

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona que delegui.
Caporal 1013
Agents 1019

Intercanvi de dades entre CME/PLPals
Nombre de Patrulles realitzades a les zones dels Masos.
Nombre de Masos adherits al DRAGalert
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ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

És molt important l’intercanvi de dades entre CME/PLPals, i la
realització de les patrulles de seguretat realitzades en aquestes
zones del municipi per tal de reduir els fets delictiu.
Sistema del DRAGalert, boto d’avís connectat als ordinadors i
telèfons de la Policia Local de Pals.

REDUIR L’ACCIDENTALITAT 3.1
3. OBJECTIU MARC

Reduir l’accidentalitat.

3.1. OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar el compliment de la disciplina viària.

JUSTIFICACIÓ

3.1.1
3.1.2

3.2.0. ACCIONS

3.1.3

Reforçar el model de prevenció, control i seguretat
del trànsit. Aplicar el Pla Local de Seguretat Viària
del Municipi de Pals (signat el desembre del
2014). Realització de controls de trànsit, Reduir a
la mínima expressió les infraccions per
estacionament i minimitzar l’impacte en la
seguretat del trànsit a l’hora de dur a terme
activitats que afecten la via.

Realització de controls de trànsit a zones escolars-protecció
escolar.
Realització de campanyes de disciplina viària sobre
infraccions d’estacionament (Atenció Especial Recinte Gòtic
del Municipi- targetes, estacionament en doble filera,
estacionaments a passos de vianants, estacionaments sobre
la vorera, estacionaments per a discapacitats, estacionament
a càrrega i descàrrega i estacionaments a parades de
transports públic).
Control de les activitats amb afectació a la via i a la seguretat
del trànsit (Curses, cercaviles, rues, festes majors, etc...)
Planificacions.

RESPONSABLE: Regidor de Governació

ACTORS IMPLICATS

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer
Caporal 1013
Agents PL Pals
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MMEE Trànsit.

INDICADORS

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

Nombre d’intercanvis de comunicats de novetats entre CME i PL:
Mensual
Resum mensual denúncies realitzades al municipi de Pals, així com
els controls realitzats.
Nombre de les activitats que afecten la via pública.
Nombre de campanyes portades a terme al municipi:
- Controls de trànsit sobre infraccions dinàmiques (normes de
circulació, prioritat de pas, etc...
- Controls de trànsit sobre la seguretat passiva (cinturó, casc i
dispositius de retenció infantil).
- Controls de trànsit sobre la documentació de conductors i vehicles.

És important la realització de controls conjunts de trànsit amb Mossos
d’Esquadra, en especial atenció campanyes d’estiu i nadal, donar
compta a les JLS i la Mesa de Coordinació Operativa. El volum de
controls de trànsit a dur a terme haurà de ser equilibrat, en el sentit
que, per una banda, ha d’aconseguir que el trànsit segueixi les
normes viàries i, per una altra banda, no ha de generar per excés de
controls una imatge en detriment, ja que l’objectiu de la Policia Local
de Pals és la proximitat.
Valoració de les afectacions que poden tenir per la mobilitat l’impacte
d’una nova activitat comercial, activitat esportiva, etc... al municipi de
Pals.
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REDUIR L’ACCIDENTALITAT 3.2
3. OBJECTIU MARC

Reduir l’accidentalitat..

3.2. OBJECTIU ESPECÍFIC

Sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc.

JUSTIFICACIÓ

3.2.0. ACCIONS

Donar el màxim d’informació possible per evitar
possibles accidents i educar als nens perquè
tinguin un mínim de coneixements de seguretat
alhora de circular per la via, ja que son els futurs
conductors de les nostres vies.

3.2.1 Realització de programes d’educació viària al centre educatiu
del Col·legi Quermany

RESPONSABLE: Cap ABP de la Bisbal/ Cap Policia Local de Pals

ACTORS IMPLICATS

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona
Sr. Pedro Castrejon o persona que delegui.
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona que delegui.
Agent 1014 Monitor de Seguretat Viària.

INDICADORS

Classes d’educació viària adreçada als alumnes de primària del
Col·legi Quermany, especialment als alumnes de 5 i 6é de primària.
Reforç amb excursió amb bicicleta dels alumnes del Col·legi
Quermany, acompanyats per Mossos d’Esquadra de Trànsit i Creu
Roja.
Reforç de pràctiques de circulació amb circuït tancat de cars i
bicicletes.

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

És important, realitzar totes aquestes activitats, per tal de reforçar els
coneixements als futurs conductors de vehicles a les vies de
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circulació, i especialment reforçar els coneixements de seguretat per
tal que ho apliquin en un futur, utilització de casc tan en bicicletes i
ciclomotors, utilització de cinturons de seguretat, utilització dels
mitjans de via (passos vianants), etc....
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REDUIR L’ACCIDENTALITAT 3.3
3. OBJECTIU MARC

Reduir l’accidentalitat

3.3. OBJECTIU ESPECÍFIC

Proposta: millora de la mobilitat urbana

JUSTIFICACIÓ

3.3.0. ACCIONS

3.3.1
3.3.2

Aprovació del Pla Local de Seguretat (aprovat
desembre 2014), per tal de millorar la circulació i
les mesures de seguretat de les vies, i reduir
l’accidentalitat del vehicles i dels ferits greus, molt
greus i morts. Augmentar la qualitat del Pla Local
de seguretat viària i del Pla de mobilitat urbana.

Revisió anual del Pla Local de seguretat viària
Instal·lació de bandes reductores de velocitat en els punts
conflictius.

RESPONSABLE: Cap Policia Local de Pals/Alcalde/ssa – Regidor/a

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
Cap de la Policia Local de Pals: Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona a qui
delegui.
Caporal 1013
Agent 1004 de la Policia Local de Pals
Servei Català de Trànsit: conveni PLS (interlocutor : Marc Baches
Lumbierres).
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Pals: Sònia Verges

Resum i comptes a la JLS (Junta Local de Seguretat) i comprovació
que s’ha portat a terme part del PLSV al municipi de Pals.
Detectar els punts conflictius d’accidents o punts crítics en els quals
s’hauria d’actuar per reduir la velocitat, sovint són punts propers a
col·legis i parcs, per tal d’instal·lar les bandes reductores de velocitat,
previ consens amb Serveis Tècnics Ajuntament i SCT, .
Seguiment del Pla Local de Seguretat Viària del Municipi de Pals.
Detectar els punts crítics del Pla Local de Seguretat Viària.
Nombre de punts en els quals s’ha actuat
Definir rutes segures per als recorreguts que van als centres
d’ensenyament.
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ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

Compromís amb el SCT de portar a terme el PLSV, ja que han estat
les persones encarregades de realitzar el corresponent PLS.
Coordinar accions (Xerrades) amb el col·legi Quermany de Pals,
realitzades pel Monitor per la mobilitat Segura, tant per els nens i
nens del col·legis, com pels mateixos pares.
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REDUIR L’ACCIDENTALITAT 3.4
3. OBJECTIU MARC

Reduir l’accidentalitat.

3.4. OBJECTIU ESPECÍFIC

Reduir el nombre d’atropellaments i la gravetat d’aquests accidents

JUSTIFICACIÓ

2.3.4
3.4.0. ACCIONS

Reduir el nombre d’atropellaments, aplicant el
PLSV i realitzant les corresponents xerrades a
casals de gents gran sobre el risc d’atropellament i
als nens del col·legi.

Realització de xerrades al Centre Cívic del Municipi de Pals,
ubicació del casal de gent gran així com al col·legi Quermany
de Pals.

RESPONSABLE: Cap ABP de la Bisbal/ Cap Policia Local de Pals

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona que delegui.
Caporal 1013
Agent 1014

Comprovar i donar compte a la JLS de l’informe anual amb el
nombre d’atropellaments al municipi de Pals, així com les xerrades
portades a terme, les campanyes portades a terme (Díptics,
Xerrades, Educació per la Mobilitat Segura, etc...
Determinar els punts més conflictius per tal de reduir els nombres
d’accidents.
Nombre de campanyes de sensibilització sobre els riscos inherents
al trànsit, per a conductors i vianants, i les bones pràctiques per
evitar atropellaments.

És molt important realitzar xerrades conjuntes de Mossos d’Esquadra
i Policia Local al casal de gent gran sobre el risc d’atropellaments que
hi ha i informar de les mesures de seguretat que han de seguir.
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PROTECCIÓ DE LA CIUTADANIA DAVANT DELS RISCOS
NATURALS I ANTRÒPICS DETECTATS 4.1
4. OBJECTIU MARC

Protegir la ciutadania davant dels riscos naturals i antròpics
detectats.

4.1. OBJECTIU ESPECÍFIC

Elaborar i actualitzar els plans de protecció civil

JUSTIFICACIÓ

4.1.1
4.1.2

4.1.0. ACCIONS

4.1.3

4.1.4

Informar del Pla bàsic de protecció civil vigents des
de finals de 2015, elaborar i actualització dels
Plans especials (fets final 2015 vigents fins al
2020).

Informació del Pla bàsic de protecció civil vigent des de final
de 2015.
Elaboració o actualització dels plans especials (PROCICAT):
INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, TRANSCAT,
CAMCAT, , (actualització aprovada mes de març 2015).
Elaboració o actualització dels plans específics municipals
(PEM): grans concentracions, festes majors, actes pirotècnics
i onades de calor.
Elaboració de plans d’autoprotecció en edificis i instal·lacions
municipals i actes multitudinaris municipals

RESPONSABLE: Regidor de Governació/Servei d’emergències de protecció
civil

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ACTORS:
ME: Cap ABP de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez o persona en qui
delegui
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona en qui delegui
Agents 1019, responsable de protecció civil

Donar compte de l’estat en que es troben els Plans de Protecció Civil
i de les actualitzacions dels corresponents Plans de protecció civil a
la JLS, així com de les actuacions portades a terme, detectar
mancances, aspectes obsolets i punts febles que es detectin des de
l’elaboració, aprovació i homologació dels corresponents plans de
protecció civil.
Donar compte de l’estat en que es troben els Plans específics
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municipals (PEM).
Donar compte de l’estat en que es troben els PAU’s (privats i públics)

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

És important la realització de la JLS de forma anual per tal d’analitzar
la situació general de seguretat del municipi de Pals i en especial per
poder respondre i protegir la ciutadania davant dels riscos naturals i
antròpics detectats.
Detectar mancances, aspectes obsolets i punts febles de l’actual Pla
Bàsic de protecció Civil (PROCICAT).
Incorporar les millores en el Pla bàsic de protecció civil, adaptant-les
a la situació actual del municipi.
Elaborar, aprovar i homologar els PAU’s a la DGPC (Direcció General
de Protecció Civil a Catalunya.
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PROTECCIÓ DE LA CIUTADANIA DAVANT DELS RISCOS
NATURALS I ANTRÒPICS DETECTATS 4.2
4. OBJECTIU MARC

Protegir la ciutadania davant dels riscos naturals i antròpics
detectats.

4.2. OBJECTIU ESPECÍFIC

Incrementar l’adopció de mesures preventives

JUSTIFICACIÓ

4.2.0. ACCIONS

Donar el màxim d’informació possible per evitar
possibles accidents i formar els agents de la
Policia Local de Pals per tal de donar una resposta
de qualitat al ciutadà.

4.2.1 Realització de simulacres i d’accions formatives davant de
situacions d’emergència segons els PAU.
4.2.2 Revisar, informar i homologar els plans d’autoprotecció (PAU)
d’activitats i edificis privats.
42.3 Col·locar desfibril·ladors en diversos punts del municipi.

RESPONSABLE: Regidor/a de Governació/ Cap Policia Local de Pals

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

ACTORS:
CME: Cap Mossos de la Bisbal: Sr. David Puertas Fernàndez
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona que delegui.
Agent 1019 responsable de protecció civil
Formadors DEA (Creu Roja Palafrugell)

Donar compte dels simulacres a la JLS, així com de les actuacions
que s’hagin fet servir els desfibril·ladors (DEA), i elaborar, aprovar i
homologar els Plans d’activitats i edificis privats, exemples, Fira del
Vi, Festa Major, Festa de la Platja, Pessebre Vivent, Concerts,
Curses, Carnestoltes, Cavalcada de Reis.

Valorar les actuacions portades a terme durant els simulacres i
valorar la possibilitat de demanar la col·locació de més
desfibril·ladors al municipi de Pals, tot i que n’hi ha dos de fixes, un al
pavelló esportiu de Pals i un al pavelló polivalent dels Masos, així
com els dos vehicles policials porten DEA. Faltarà un cop presentat el
corresponent Pla de Seguretat del Municipi, elaborar, aprovar i
homologar els corresponents plans (PAU)
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PROTECCIÓ DE LA CIUTADANIA DAVANT DELS RISCOS
NATURALS I ANTRÒPICS DETECTATS 4.3
4. OBJECTIU MARC

Protegir la ciutadania davant dels riscos naturals i antròpics
detectats.

4.3. OBJECTIU ESPECÍFIC

Col·laborar en l’adopció de mesures preventives per part del sector
privat.

JUSTIFICACIÓ

4.3.1
4.3.0. ACCIONS

4.3.2

Augmentar la seguretat d’esdeveniments i de les
empreses privades.

Assessorar les empreses privades obligades a disposar de
plans d’autoprotecció.
Assessorar les entitats que celebren esdeveniments per a
l’elaboració de plans d’emergència.

RESPONSABLE: Cap Policia Local de Pals/Alcalde/ssa – Regidor/a

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
Cap de la Policia Local de Pals: Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona a qui
delegui ( Agent responsable de Protecció Civil).
Agent 1019 responsable protecció civil

Resum i donar comptes a la JLS (Junta Local de Seguretat) de les
empreses i entitats que se’ls ha assessorat en matèria de Plans
d’autoprotecció i que tenen el corresponent pla d’autoprotecció.
Nombre d’empreses que tenen el PAU

Convocar a les entitats obligades a disposar de plans
d’autoprotecció, així com assessorar les entitats que celebren
esdeveniments al municipi de Pals.
Generar i mantenir una base de dades que contingui informació de
les empreses privades que requereixen Pla d’Autoprotecció,
mitjançant el DRAG (programa informàtic de serveis de la Policia
Local) i l’HERMES.
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FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME 5.1
5. OBJECTIU MARC

Protegir la ciutadania davant dels riscos naturals i antròpics
detectats.

5.1. OBJECTIU ESPECÍFIC

Reduir els conflictes amb els grups de risc

JUSTIFICACIÓ

5.1.0. ACCIONS

5.1.1
5.1.2

Reduir l’absentisme escolar, commutació de
penes per treballs en benefici a la societat i
intensificar les tasques de prevenció en col·lectius
de risc

Control d’absentisme escolar.
Participació en xerrades sobre conductes de risc a les escoles
i casals.

RESPONSABLE: Centre Escolar, Serveis Social i Policia Local

ACTORS IMPLICATS

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona en qui delegui
Caporal 1013.
Centre Escolar Quermany
Serveis Socials

INDICADORS

Memòria de Serveis Socials que recull el nombre de casos derivats
per part de l’escola i el seu seguiment.

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

Comunicació per part del centre d’ensenyament dels alumnes que
falten sistemàticament a les classes

57

PLA LOCAL DE SEGURETAT DE PALS

PROMOURE LA CONVIVÈNCIA I LA INTEGRACIÓ
ENTRE ELS DIFERENTS GRUPS 5.2
5. OBJECTIU MARC

Protegir la ciutadania davant dels riscos naturals i antròpics
detectats.

5.2. OBJECTIU ESPECÍFIC

Reduir els comportaments incívics, mediació de conflictes i
col·laboració amb les entitats per la realització dels seus actes.

JUSTIFICACIÓ

5.2.0. ACCIONS

Eradicar divergències susceptibles d’esdevenir
conflictes importants, mediació i seguiment dels
conflictes. Elaboració, actualització i aprovació de
l’ordenança de civisme i realització de controls
d’horaris i soroll en activitats públiques i d’oci

5.2.1 Col·laboració amb les entitats ciutadanes en l’organització dels
seus actes
5.2.2 Actualització de l’ordenança municipal de civisme
5.2.3 Mediació en conflictes

RESPONSABLE: Regidor/a de Governació/ Cap Policia Local de Pals

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ACTORS:
CME: Cap de Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Sr. David Puertas Fernàndez
o persona que delegui.
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona que delegui.
PL: Caporal 1013
Serveis Socials
Ajuntament de Pals
Entitats Locals del Municipi

Nombre de patrullatges preventius.
Nombre de col·laboracions amb les entitats ciutadanes en
l’organització dels seus actes.
Nombre de mediacions en conflictes.
Seguiments realitzats per la Policia Local de Pals i adreçats als
Serveis Socials.
Elaboració, aprovació de l’ordenança de civisme pel 2016.
Donar compte a la JLS
Nombre de controls d’horaris realitzats (nombre de denúncies per
soroll)
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ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

Detecció de conflictes que poden ser resolts mitjançant una mediació
de tècnics de l’Ajuntament de Pals (Policia Local i Serveis Socials).
Gairebé totes les actuacions que s’han dut a terme per excés de
soroll s’activen per la queixa d’algun ciutadà. Poques vegades, s’ha
actuat d’ofici.
Tanmateix, la funció de la Policia Local de Pals en aquest aspecte, és
mediadora, ja que sempre s’avisa abans de denunciar.
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CONTROLAR LA SEGURETAT URBANÍSTICA 6.1
6. OBJECTIU MARC

Garantir la seguretat urbanística i mediambiental

6.1. OBJECTIU ESPECÍFIC

Controlar la seguretat urbanística

JUSTIFICACIÓ

6.1.1
6.1.2
6.1.0. ACCIONS
6.1.3
6.1.4

Millorar la seguretat en les obres, millorar la
seguretat del mobiliari urbà, millorar el disseny
dels espais públics i garantir que els edificis siguin
segurs.

Garantir el compliment de la normativa de seguretat en les
obres.
Garantir la seguretat del mobiliari i el disseny dels espais
urbans.
Millora de la seguretat dels edificis.
Creació d’un protocol d’actuació de sobreocupació de
vivendes

RESPONSABLE: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Pals

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

ACTORS:
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona en qui delegui
Caporal 1013.
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Pals (Urbanisme)

Nombre d’inspeccions d’obres
Nombre d’incidents referents a danys produïts per obres
Nombre de queixes que fan referència al mobiliari urbà
Nombre d’actuacions efectuades al mobiliari urbà
Nombre d’edificis en males condicions
Nombre d’Inspeccions Tècniques Edificis

Inspeccions d’obres
Senyalització adequada de les obres
Garantir que totes les llicències que s’atorguen disposen de la
documentació necessària en matèria de seguretat i salut.
Seguiment de les queixes i els accidents causats per mobiliari urbà o
pel disseny inadequat dels espais urbans:
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- Proposta de mesures correctores
- Adopció de mesures correctores
A nivell de deficiències detectades: Determinar una ordre d’execució
en edificis amb una patologia. L’ordre d’execució pot ser generada
per dues causes:
- Per ofici
- Per instància.
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CONTROLAR LA SEGURETAT
MEDIAMBIENTAL 6.2

SANITARIA

I

6. OBJECTIU MARC

Garantir la seguretat urbanística i mediambiental

6.2. OBJECTIU ESPECÍFIC

Potenciar la tinença responsable d’animals de companyia, disminuir
la contaminació (acústica-abocadors il·legals)

JUSTIFICACIÓ

6.2.0. ACCIONS

Disminuir el nivell de soroll, disminuir el nombre
d’abocadors il·legals i exigir el compliment dels
requisit administratius obligatoris per a la tinença
d’animals de companyia (cens i identificació) i
potenciar la seva tinença responsable

6.2.1 Reduir els nivells de contaminació i garantir els límits establerts
6.2.2 Aplicar el protocol d’actuació davant la contaminació acústica.
6.2.3 Desenvolupament d’un protocol d’actuació davant la detecció
d’abocaments il·legals.
6.2.4 Cens animals –potenciar la tinença responsable d’animals de
companyia

RESPONSABLE: Medi Ambient i Policia Local de Pals

ACTORS IMPLICATS

INDICADORS

ACTORS:
PL: Cap PL de Pals, Sr. Martí Alonso i Ferrer o persona que delegui.
PL: Caporal 1013
PL: Agent 1003
PL: Agent 1040
Tècnic Medi Ambient
Veterinària del Municipi

Nombre d’animals de companyia censats.
Nombre d’expedients per incompliment de l’ordenança de tinença
d’animals.
Nombre d’abocadors il·legals detectats.
Nombre de queixes per plagues urbanes.
Nombre d’intervencions per plagues urbanes.
Nombre de campanyes dutes a terme durant cada any.
Nombre de queixes per contaminació acústica (llevat de motocicletes
i locals d’oci).
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Nombre d’expedients oberts.
Contractar els serveis d’una empresa externa per lluitar contra la
plaga urbana detectada.

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE

Tant si es detecta el focus de contaminació acústica via ofici com via
queixa:
- Un inspector comprova els decibels i, en cas d’infracció obre
un expedient
- Es notifica a l’infractor.
- Ordre de mesures correctores.
Tant si es detecta l’abocador il·legal via ofici com via queixa:
- Seguiment de les queixes.
- Neteja abocador
- Cas negatiu Sanció administrativa.
Difusió campanya sobre la tinença responsable d’animals de
companyia
Informar a l’ANICOM sobre els animals censats.
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6.-JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS
El Pla d’actuacions bàsiques del Pla Local de Seguretat de Pals apareix
desglossat en sis àmbits:
-

Sistema de Seguretat
Seguretat ciutadana
Seguretat Viària
Emergències i protecció Civil
Civisme
Sanitat, Urbanisme i Medi Ambient

Aquests sis àmbits inclouen una seria d’accions que han estat determinades
d’acord amb les necessitats detectades a la diagnosi del Pla Local de
Seguretat. Lluny de pretendre ser exhaustius, en aquest apartat només es
pretén mencionar les relacions més destacades entre la diagnosi i el pla
d’actuacions.
Mossos d’Esquadra de la Bisbal d’Empordà i Policia Local de Pals han d’assolir
les propostes d’actuació del primer bloc d’accions del Pla, en el qual es
defineixen les relacions de coordinació entre la Policia de Catalunya.
Es fa menció a la diagnosi que els índex delinqüencials registrats són molt
baixos, arribant al punt que difícilment poden ser millorables. Un punt on hem
de treballar i aprofundir és sobre la percepció de seguretat que té la ciutadania.
D’aquesta manera haurem d’ampliar les estratègies de proximitat i de relació
amb la comunitat. Així mateix, des de l’ajuntament i la policia local de pals
s’està treballant amb noves tecnologies per dotar a col.lectius vulnerables
d’opcions de millora en les comunicacions (DRAG)
Pel que fa a la seguretat viària és molt important portar a terme les campanyes
de trànsit, les classes de per a la mobilitat segura, així com l’ordenament del
trànsit per reduir els accidents greus i molt greus.
Dintre del Pla bàsic d’actuació PROCICAT, s’hauran de realitzar simulacres per
tal de donar una resposta immediata en cas d’activar-lo i garantir el seu
coneixement pels diferents actors.
A la diagnosi es menciona un bon nombre d’activitats amb grans
concentracions de públic que es duen a terme a la localitat de Pals, com
podrien ser la Fira de Vi, Pessebre Vivent, la Festa Major, la Cavalcada de
Reis, el White Sumer, el Carnestoltes, la festa de la Platja de Pals, d’entre
d’altres. En aquest sentit resulta vital que els plans d’actuació municipal, els
plans específics municipals (PEM’S) i els plans d’autoprotecció d’activitats i
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edificis privats determinats en l’apartat d’Emergències i Protecció Civil
apareguin ben definits (PAU’S).
Promoure el civisme, reduint les conductes que van en detriment de la
convivència pacífica. Aquesta és una eina efectiva per reduir els fets
delinqüencial, les bretolades i millorar la percepció de seguretat. Durant l’any
2015 s’està modificant l’actual ordenança de civisme del municipi de Pals.
El context econòmic actual fa que el nombre d’obres que es duen a terme al
municipi sigui reduït, però la seguretat en elles no deixa de ser un factor
primordial i molt important. D’aquesta manera, no resulta excepcional trobar
edificis antics deteriorats que no arriben a passar les inspeccions tècniques i
que els propietaris puguin sufragar les inversions que requereixen.
Conseqüentment, caldrà fer importants esforços en aconseguir dur a terme
l’acció de millorar la seguretat dels edificis.
En relació a la seguretat viària, actualment s’està treballant en la millora de la
senyalització. En el Pla Local de Seguretat Viària consten una sèrie de millores
que s’estan duent a terme. Pel que fa a la zona de la Platja l’any 2014 es va
iniciar un projecte de millora dividit en 4 fases. Durant el 2015 ja s’ha iniciat la
segona fase.
Destacar la problemàtica de la mobilitat actual de Pals, ja que com s’ha dit
abans hi ha tres nuclis diferenciats amb característiques molt diferents. Al nucli
de Pals és a on resideix la majoria de gent tot l’any, els masos de Pals també té
una part important de la població que habita tot l’any tot i que amb una gran
dispersió pel territori del municipi i finalment la zona de la platja és la zona més
turística amb un augment molt radical de persones i visitants a l’estiu i els caps
de setmana. Això provoca una gran nombre de desplaçaments interns amb
unes vies de comunicació amb una capacitat limitada.
Remarcar la importància de la neteja i manteniment de les rieres d’aigua del
municipi de Pals i els camins d’accés a la muntanya de Quermany, ja que és de
vital importància alhora d’executar els corresponents PLANS DE PROTECCIÓ
CIVIL, fet que ja s’ha comunicat a les dues Juntes Locals de Seguretat
portades a terme al municipi de Pals i s’ha informat a l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Pals per tal de portar a terme les accions corresponents per fer
la neteja i el manteniment corresponent.
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7.- CALENDARI
Bona part de les accions proposades en el Pla d’actuacions del pla Local de
Seguretat de Pals es fan al llarg de tot el Pla. Unes quantes de les accions del
Pla han de ser temporitzades, ja sigui perquè es tracta d’accions noves que
requereixen d’un temps per a ser posades en marxa o perquè es tracta
d’accions amb un marcat caràcter temporal.
La presentació del Pla Local de Seguretat del Municipi de Pals seria per la
propera JLS del 2016, amb una validesa des del 2016 al 2020.
Vigència del Pla Bàsic de Protecció (PROCICAT), que inclou el INFOCAT,
NEUCAT, TRANSCAT, INUNCAT,SISMICAT I CAMCAT, fins el 2020
Reunió periòdica anual de la Junta Local de Seguretat, tractaments dels temes
relacionats a l’acta de la convocatòria. Presentació de l’informe anual a la JLS,
amb la revisió i comprovació que es van portant a terme els corresponents
Plans d’actuació, així com les actuacions portades a terme.
S’ha de tenir en compte que molts projectes de circulació queden condicionats
als pressupostos elaborats per l’Ajuntament de Pals.
Alhora que durant cada any es donarà compte de la intenció de la realització
dels futurs projectes i dels projectes ja realitzats a les corresponents JLS (Junta
Local de Seguretat), amb el corresponent informe detallat segons el PLS (Pla
Local de Seguretat). També s’informarà al corresponent informe anual de les
motivacions de la realització o no dels corresponents projectes de circulació, de
les tasques preventives de seguretat, etc... tot queda condicionat de la
disposició de recursos humans i materials, és a dir, que dependrà cada any de
l’evolució pressupostaria del municipi de Pals en els corresponents
pressupostos.
A mesura que es vagin desenvolupant els corresponents protocols d’actuació
s’aniran presentant a la JLS i a la finalització del 2020 es podrà realitzar un
informe més detallat de la corresponent evolució del Pla Local de Seguretat del
Municipi de Pals. Sense poder anar més enllà del que cada any es pugui o no
realitzar.
Tenint en compte les característiques específiques d’aquest municipi, no es pot
anar més enllà que un any vista, i sempre tinguen en compte els corresponents
pressupostos anuals, per això no es comparable fer una previsió a llarg termini
com d’altres municipis amb més recursos humans, materials i principalment
econòmics.

66

