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ACTA DE TREBALL DEL PLE  

 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 21 de juliol de 2016 
Caràcter: ordinari 
Sessió: 9/2016 
Hora: 19.00  

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 30 de juny de 2016. 

 
 

2. Donar compte de sentències judicials. 

 
Es dóna compte de la Sentència núm. 232/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
relació amb el recurs d’apel·lació 44/2013,  interposat per Jaume Pont Royo contra la Sentència de 
30 de juny de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, en el procediment 
ordinari 195/2008. 
 
Es dóna compte de la Sentència núm. 1561/2016 de la Secció Cinquena, Sala Contenciós 
Administrativa, en relació amb el recurs de cassació núm. 1180/2015, interposat per la Fundació 
Privada Carl Faust, Estació Internacional de Biologia Mediterrània en relació amb el recurs ordinari 
núm. 392/2010 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 

3. Aprovació del Compte General 2015 

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 002765/2016, relatiu a l’Aprovació del Compte General de 2015. 
 
Fets 
 
 

1. La Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2015 va resoldre, entre d’altres acords 

facultar al tinent d’alcalde de Serveis Jurídics, Hisenda i Patrimoni per autoritzar les 

operacions comptables necessàries durant el període final de tancament de l’exercici 2015 

i prèvia acreditació tècnica, Aquesta facultat incloïa reconèixer despeses, liquidacions i 

drets, corrents i de capital amb càrrec al Pressupost 2015.  

 
2. En data 29 de febrer de 2016, l’alcalde va dictar decret número 2016000322 de liquidació 

de l’exercici pressupostari 2015, que recollia, entre d’altres, les operacions referides al 

paràgraf anterior. 

 

3. En data 4 de maig de 2016, els Consells d’Administració d’Aigües de Blanes SA i Blanes 

Medi Ambient SAU van formular els comptes anuals de l’exercici 2015 i en data  15 de 
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juny de 2016 les Juntes Generals  d’aquestes  societats van aprovar els comptes anuals 

respectius.  

 

4. De conformitat amb l’article 208 i següents de la Refosa de la Llei reguladora de les 

hisendes locals aprovada per Reial decret 2/2004, de 5 de març, la intervenció municipal 

ha format el Compte General d’aquesta Corporació, corresponent a l’exercici de 2015, 

integrat pel compte de l’Ajuntament, i com annexos, els que es relacionen a la part 

dispositiva del present acord. 

 
5. A la Comissió Especial de Comptes, reunida el 17 de maig de 2016, el tinent d’alcalde 

d’Hisenda i Recursos Humans va lliurar a tots els assistents el resum del Compte General 
2015. Previ examen de la  documentació disponible i fets el aclariments sol·licitats, la 
comissió va autoritzar l’exposició pública del Compte General 2015. 

 
6. El 30/05/2016 es va publicar el corresponent edicte al BOP de Girona número 102, 

quedant exposat al públic l’expedient durant 15 dies. Durant el període d’exposició pública 
i 8 dies més no s’ha presentat cap escrit, ni s’ha rebut cap sol·licitud d’informació 
addicional, ni consulta referits al Compte General. 

 
7. La  Comissió Especial de Compte de 12 de juliol de 2016 ha dictaminat favorablement la 

present proposta.  

Fonaments de dret 

 
1. L’article 10 de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011 i l’article 

135 de la CE, reformat el 27 de setembre de 2011 (BOE 233 de la mateixa data). 
 

2. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril , d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i el 
seu reglament (LOEP, modificada per la llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre. 

 
3. Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic. 

 
4. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat  de l’Administració 

Local, que modifica l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 
sostenible. 

 
5. Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera i 

costos efectius dels serveis i Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, sobre els criteris 
de càlcul del cost efectiu dels serveis, entra en vigor l’1 de gener del 2015. 

 
6. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei 

reguladora de les hisendes locals i Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos 

 
7. Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 

8. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local. 

 
9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, de la Generalitat de Catalunya i normes catalanes 

posteriors, sobre procediments en matèria de tutela financera. 
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10. Acords plenaris d’11 de maig de 2009,  26 d’abril de 2010, 28 de març de 2012 i 22 de 
desembre de 2015, sobre planificació pressupostaria amb la finalitat de complir els 
requisits legals en cada moment. 

 
11. Marcs Pressupostaris enviats al MINHAP d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1  

d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de remissió d’informació previstes a 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
12. Acords de Ple municipal de 30/05/2013 i  de 26/11/2015 que fa referència a la  reclamació 

a la Generalitat de Catalunya del pagament del deute pendent amb l’Ajuntament de 
Blanes. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Blanes l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Blanes corresponent a l’exercici 2015  que 
inclou com a annexos: 

a) Els comptes anuals  d’Aigües de Blanes SA. 

 
b) Els comptes anuals de Blanes Medi Ambient, SAU. 

 

c) Relacions detallades d’algunes de les operacions que a 31/12/2015 estaven 

registrades en comptabilitat, però, no havien  arribat a disposar d’acreditació tècnica, o 

havien sofert incidències en la seva tramitació, o mancava la liquidació-resum anual 

(transport col·lectiu urbà de passatgers, gestió integral de les llars d’infants, servei 

oficina de català, servei de gestió del cementiri municipal, servei de subministrament 

d’aigua). 

 

d) Relació detallada dels ajuts atorgats en aplicació de les ordenances municipals 

vigents, registrats comptablement fins 31/12/2015 i que tenen origen en el propi 

exercici o anteriors. 

Segon.- Reiterar  a la Generalitat de Catalunya en el mateix sentit dels acords plenaris de  
30/05/2013 i de 26/11/2015 el pagament a l’Ajuntament de Blanes del total de les transferències 
corrents i de capital compromeses i en especial el Fons de Cooperació Local de Catalunya  dels 
exercicis 2010 i posteriors.  
 
 
PROPOSTES D’ACORD DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL, D’URBANISME I 
D’HISENDA  
 
 

4. Declarar que les obres a realitzar a l’escola Quatre Vents són d’interès o utilitat 
municipal. 

 
Identificació de l’expedient 

Expedient núm. 2038/16 (URB/MGT/amm) relatiu a la concessió de la llicència d’obres a nom del 

Departament d’Ensenyament 

Fets 

1. El  18 de maig de 2016, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
sol·licitar llicència d'obres per a la construcció de serveis adaptats i un ascensor a l’escola Quatre 
Vents, situada a l’avinguda dels Pavos, núm. 54 
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Igualment va sol·licitar la bonificació del 95% de l’impost, segons l’article 103.2 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
2.- La Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 va atorgar llicència d'obres ( expedient 
número 2038/16) al Departament d’Ensenyament, per executar obres consistents en la construcció 
de serveis adaptats i un ascensor a l’escola Quatre Vents, situada a l’avinguda Els Pavos, núm. 
54, amb un pressupost de referència provisional de  83.395,44 EUR, i va  iniciar  expedient per 
atorgament de l'ajut corresponent al 95 % de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, previ 
declaració del Ple municipal de que les obres són d'interès o utilitat  municipal per concórrer 
circumstàncies socials. 
 
3.- En data 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta.  
 
Fonaments de Dret 

 

Primer.- L’article 103.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per  Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 març estableix el regim de les bonificacions potestatives de l’impost de 

construccions preveien en el seu apartat segon lletra a) el següent: 

“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 

a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 

 
Per altra banda l’article  6è de l’Ordenança  Fiscal núm. 282.00 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres estableix en el su apartat a) el següent : 
 
“Bonificacions.  
a) Gaudiran d’una bonificació del 95% sobre la quota totes aquelles construccions, instal·lacions i 

obres, mb independència del caràcter públic o privat del subjecte passiu, que siguin declarades 

d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals i històriques 

artístiques que justifiquin tal declaració. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i 

s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels 

seus membres.” 

Segon.- L’òrgan competent per la declaració de les obres com d’especial interès o utilitat municipal 

es el Ple de l’Ajuntament, que ha de valorar i decidir l’existència i concurrència dels esmentats 

requisits. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

Primer.- Declarar que les obres de construcció de serveis adaptats i un ascensor a l’escola Quatre 
Vents, situada a l’avinguda dels Pavos, núm. 54 sol·licitades pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat objecte de la llicencia d’obres núm. 2038/2016 atorgada per la Junta de Govern 
Local de data 9 de juny de 2016, son d’interès i utilitat municipal doncs representen una millora de 
l’oferta educativa de la població. 
 
Segon.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per les 

obres, en base als articles 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i 6è de 

l’Ordenança  Fiscal núm. 282.00, gaudirà d’una bonificació del 95%. 



 
 

 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 5 

Tercer.- Notificar l’acord al Departament d’Ensenyament (Serveis Territorials d’Ensenyament a 

Girona) i al Servei de Gestió Tributaria i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva. 

 

5. Declarar que les obres a realitzar a l’escola Pinya de Rosa són d’interès o utilitat 
municipal. 

 
Identificació de l’usuari 

Expedient núm. 2083/16 (URB/MGT/amm) relatiu a la concessió de la llicència d’obres a nom del 

Departament d’Urbanisme 

Fets 

1. El 20 de maig de 2016, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
sol·licitar llicència d'obres per efectuar obres de reparació a l’escola Pinya de Rosa, situada al 
carrer Ruben Darío, núm. 12 
 
Igualment va sol·licitar la bonificació del 95% de l’impost, segons l’article 103.2 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
2.- La Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 va atorgar llicència d'obres ( expedient 
número 2083/16) al Departament d’Ensenyament, per executar obres de reparació a l’escola Pinya 
de Rosa, situada al carrer Rubén Dario, núm. 12, amb un pressupost de referència provisional de 
62.637,40 EUR, i va  iniciar  expedient per atorgament de l'ajut corresponent al 95 % de l'impost de 
construccions, instal·lacions i obres, previ declaració del Ple municipal de que les obres són 
d'interès o utilitat  municipal per concórrer circumstàncies socials. 
 
3.- En data 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta.  
 

Fonaments de Dret 

 

Primer.- L’article 103.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per  Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 març estableix el regim de les bonificacions potestatives de l’impost de 

construccions preveien en el seu apartat segon lletra a) el següent: 

“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 

a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 

 
Per altra banda l’article  6è de l’Ordenança  Fiscal núm. 282.00 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres estableix en el su apartat a) el següent : 
 
“Bonificacions.  
a) Gaudiran d’una bonificació del 95% sobre la quota totes aquelles construccions, instal·lacions i 

obres, mb independència del caràcter públic o privat del subjecte passiu, que siguin declarades 

d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals i històriques 

artístiques que justifiquin tal declaració. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i 
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s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels 

seus membres.” 

Segon.- L’òrgan competent per la declaració de les obres com d’especial interès o utilitat municipal 

es el Ple de l’Ajuntament, que ha de valorar i decidir l’existència i concurrència dels esmentats 

requisits. 

Es proposa l’adopció del següent acord : 

Primer.- Declarar que les obres de reparació a l’escola Pinya de Rosa, situada al carrer Rubén 
Dario, núm. 12 sol·licitades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat objecte de la 
llicencia d’obres núm. 2083/2016 atorgada per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 
2016, son d’interès i utilitat municipal doncs representen una millora de l’oferta educativa de la 
població. 
 
Segon.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per les 

obres, en base als articles 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i 6è de 

l’Ordenança  Fiscal núm. 282.00, gaudirà d’una bonificació del 95%. 

Tercer.- Notificar l’acord al Departament d’Ensenyament (Serveis Territorials d’Ensenyament a 

Girona) i al Servei de Gestió Tributaria i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva. 

 

6. Aprovació inicial del projecte de modificació puntual del POUM per la requalificació de 
part de l’illa del carrer vila de Lloret, 96 destinada a sistema equipaments comunitaris clau 
Eq - docent (recinte antiga escola Carles Faust)  com a Sistema d’habitatges dotacionals 
públics - Clau D. 

Identificació de l’expedient 

Expedient núm. 2828/2016 referent a la modificació puntual del POUM. 

Fets  

1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 11 de febrer de 2010 va 
aprovar definitivament el POUM de Blanes, que va ésser publicat al DOGC núm. 5643 de 4 de 
juny de 2010.  
 
2. Els serveis tècnics municipals han redactat un projecte de modificació puntual del POUM per la 
requalificació de part de l’illa del carrer vila de Lloret, 96 destinada a sistema equipaments 
comunitaris clau Eq-docent (recinte antiga escola Carles Faust)  com a Sistema d’habitatges 
dotacionals públics - Clau D. L’àmbit dels terrenys objecte de la modificació es el que es correspon 
a l’edifici destinat a habitatges de mestres i els seus entorns, mantenint la resta de terrenys la seva 
situació actual, segons delimitació que consta al projecte. 
 
3. En data 7 de juliol de 2016 els Serveis Tècnics han emès informe favorable que consta dins 
l’expedient. 
 
4. En data 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta.  

Fonaments de Dret  

Primer.- S’apliquen a aquest expedient els articles 73, 76, 85, 95 i ss del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 23, 101 a 103,107,117 del 
Reglament de la Llei, aprovat per Decret 305/2.006, de 18 de juliol.  
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Segon.-  La competència per l’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’Ajuntament de Blanes 
d’acord amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord :  

Primer. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del POUM, redactat pels serveis 
tècnics municipals, per la requalificació de part de l’illa del carrer vila de Lloret, 96 destinada a 
sistema equipaments comunitaris clau Eq - docent (recinte antiga escola Carles Faust)  com a 
Sistema d’habitatges dotacionals públics - Clau D. 

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes amb la publicació del 
corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, diari d'àmbit gironí, web i tauler d'anuncis 
municipals.  

 Assenyalar que la participació ciutadana es realitza durant el tràmit d’informació pública.  
  
Tercer.- Traslladar l’acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat als efectes d’emetre el 
corresponent informe. 
 
 

7. Establir les dues festes locals del municipi de Blanes per a l’any 2017 

 
Expedient núm. 2698/2016 referent a l’establiment de les dues festes locals anuals per a l’any 
2017. 
 
Fets 
 
1. El 22 de juny de 2016 el director de Serveis Territorials a Girona al Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya ha tramés un ofici en què es requereix que 
l’Ajuntament de Blanes estableixi les dues festes locals del municipi per a l’any 2017, per tal 
d’incloure-les en el calendari laboral. 
 
2. Aquestes festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficial. 
 
3. En data 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta. 
 
Fonaments de dret 
 
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. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Blanes l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Establir les dues festes locals del municipi de Blanes per a l’any 2017: 

 
- 18 d’abril, Aplec del Vilar 
- 26 de  juliol, Festivitat de Santa Anna 

 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies als efectes pertinents. 
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8. Modificació i creació de fitxers de dades de caràcter personal. 

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 2726/2016 referent a la modificació i creació de fitxers de dades de caràcter 
personal 
 
Fets 
 
L’Ajuntament de Blanes disposa de fitxers de dades de caràcter personal creats amb anterioritat i 
degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquests fitxers i les 
mesures de seguretat que s’hi apliquen figuren detallats en el Document de seguretat de 
l’Ajuntament. En l’actualitat es fa necessari modificar cinc fitxers i crear un nou fitxer per al 
tractament de dades que adquireixen entrades o abonaments del Teatre. 
 
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les administracions 
públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació, modificació o 
supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general. Un cop aprovada 
definitivament, la informació bàsica dels fitxers s’ha de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (art. 11.2.a de la Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades) per a la seva inscripció al Registre de fitxers públics. 
 
En data 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Modificar els fitxers Nòmina, Activitats esports, Gespol Blanes, Expedients del personal i 
Regidors i regidores, de titularitat d’aquest Ajuntament, en els termes que s’especifiquen a l’annex 
I (arxiu 2016000375) 
 
Segon. Aprovar la creació del fitxer Usuaris Teatre, de titularitat d’aquest Ajuntament, la descripció 
detallada del qual figura a l’annex II (arxiu 2016000375) . El responsable del fitxer serà 
l’Ajuntament de Blanes. S’adoptaran les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de 
garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels 
seus drets per part de les persones afectades o interessades. Les mesures de seguretat a aplicar 
són les de nivell bàsic. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta figuren en el 
Document de seguretat de l’Ajuntament. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació els afectats podran adreçar-se a l’Ajuntament de Blanes.  
 

9. Acord de sanció de l’expedient número 004722/2016 incoat per infracció de l’article 52 

apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals . 

Fets 

1. El dia 10/03/2015 a les 13:30 hores els agents de la Policia Local amb número d’identificació 

1090 i 1093, van denunciar a la persona interessada, al Passeig Catalunya amb número de butlletí 

DA 216-2015 pel fet de: “Posseir gos perillós sense la llicència municipal pertinent”.  

 2. El dia 28/01/2016 la Junta de Govern Local va adoptar, entre d’altres, incoar expedient 

sancionador número 2016-G-00004722 pels fets constitutius d’una infracció administrativa molt 

greu segons el que estableix l’article 54 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control 

d’animals. 
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3. L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès per la instructora es van 

notificar mitjançant edicte de publicació al BOE núm. 51 de 29/02/2016 al no haver estat possible 

la notificació personalment a l’interessat, per causes no imputables a l’Administració. A l’edicte 

s’estableix un termini de 10 dies per comparèixer a l’Oficina del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva situada al C/ Fe 7-9 de Blanes, d’acord amb l’encàrrec de gestió i les 

funcions delegades en matèria  de procediments sancionadors, i rebre la notificació, dins el qual, 

l’interessat/da no va comparèixer, donant-se per practicada la notificació a tots els efectes legals. 

4. L’interessat/da no ha presentat al·legacions contra l’acord d’incoació i el plec de càrrecs en el 

termini legalment establert. 

5. La proposa de resolució de l’expedient sancionador emès per la instructora es va notificar 

mitjançant edicte de publicació al BOE núm. 124 de 23/05/2016 al no haver estat possible la 

notificació personalment a l’interessat, per causes no imputables a l’Administració. A l’edicte 

s’estableix un termini de 10 dies per comparèixer a l’Oficina del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva situada al C/ Fe 7-9 de Blanes, d’acord amb l’encàrrec de gestió i les 

funcions delegades en matèria de procediments sancionadors, i rebre la notificació, dins el qual, 

l’interessat/da no va comparèixer, donant-se per practicada la notificació a tots els efectes legals. 

6. L’interessat/da no ha presentat al·legacions contra la proposta de resolució en el termini 

legalment establert. 

7. En data 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta. 
 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 52.1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals estableix que 

constitueix una infracció de caràcter molt greu el fet de: Tenir gossos potencialment perillosos 

sense disposar de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats 

potencialment perillosos. 

2. L’article 54 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals estableix que les 

sancions molt greus poden ser sancionades amb multes de 1.501,00 fins a 3.000,00 euros.  

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 

el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

4. Segons el que estableix l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 

administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan 

competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la present 

Llei correspon al Ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 

5. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats per funcionaris 

públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en document públic 

observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense perjudici de les proves que 

en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar els interessats. 

6. D’acord amb el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 

4/1999, de 13 de gener, sobre la finalització del procediment  
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7. D’acord amb el que estableix l’article 2.3 Decret 278/1993, de 9 de novembre, la competència 

per sancionar correspon a l’alcalde. Per Decret d’Alcaldia número 2016000351 de 7 de març de 

2016, publicat al BOPG número 54 de data 18 de març de 2016, l’alcalde va delegar en la Junta 

de Govern Local la competència per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors en 

matèria de protecció, tinença i control d’animals. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

1. IMPOSAR a la persona interessada que consta a l’expedient una sanció de multa de 1501 

euros, com a  responsable d’una infracció de caràcter molt greu de l’article 52.1 de l’Ordenança 

municipal de protecció, tinença i control d’animals. 

2. NOTIFICAR la resolució a l’interessat amb indicació expressa dels recursos pertinents i 

l’advertiment que haurà de fer efectiu l’import de la sanció dins dels terminis legalment establerts. 

10. Acord de sanció de l’expedient número 000601/2016 incoat per infracció de l’article 52 

apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals 

Fets 

1. El dia 28/04/2015 a les 12:50 hores els agents de la Policia Local amb número d’identificació 

1059 i 1064, van denunciar a la persona interessada, a l’Av. Extremadura, núm. 20 amb número 

de butlletí DA 326-2015 pel fet de: "Posseir el gos potencialment perillós sense que estigui 

identificat amb microxip i posseir el gos sense la llicència municipal pertinent". 

 2. El dia 11/02/2016 la Junta de Govern Local va adoptar, entre d’altres, incoar expedient 

sancionador número 2016-G-00000601 pels fets constitutius d’una infracció administrativa molt 

greu segons el que estableix l’article 54 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control 

d’animals. 

3. El dia 08/03/2016 es va notificar a l’interessat/da l’acord d’incoació i el plec de càrrecs de 

l’expedient sancionador. 

4. L’interessat no ha presentat al·legacions contra l’acord d’incoació i el plec de càrrecs en el 

termini legalment establert 

5. La proposa de resolució de l’expedient sancionador emès per la instructora es va notificar 

mitjançant edicte de publicació al BOE núm. 100 de 23/05/2016 al no haver estat possible la 

notificació personalment a l’interessat, per causes no imputables a l’Administració. A l’edicte 

s’estableix un termini de 10 dies per comparèixer a l’Oficina del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva situada al C/ Fe 7-9 de Blanes, d’acord amb l’encàrrec de gestió i les 

funcions delegades en matèria de procediments sancionadors, i rebre la notificació, dins el qual, 

l’interessat/da no va comparèixer, donant-se per practicada la notificació a tots els efectes legals. 

6. L’interessat no ha presentat al·legacions contra la proposta de resolució en el termini legalment 

establert. 

7. En data 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta. 
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Fonaments de dret 
 

1. L’article 52.1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals estableix que 

constitueix una infracció de caràcter molt greu el fet de: Tenir gossos potencialment perillosos 

sense disposar de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats 

potencialment perillosos. 

2. L’article 54 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals estableix que les 

sancions molt greus poden ser sancionades amb multes de 1.501,00 fins a 3.000,00 euros.  

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 

el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

4. Segons el que estableix l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 

administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan 

competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la present 

Llei correspon al Ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 

5. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats per funcionaris 

públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en document públic 

observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense perjudici de les proves que 

en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar els interessats. 

6. D’acord amb el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 

4/1999, de 13 de gener, sobre la finalització del procediment  

7. D’acord amb el que estableix l’article 2.3 Decret 278/1993, de 9 de novembre, la competència 

per sancionar correspon a l’alcalde. Per Decret d’Alcaldia número 2016000351 de 7 de març de 

2016, publicat al BOPG número 54 de data 18 de març de 2016, l’alcalde va delegar en la Junta 

de Govern Local la competència per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors en 

matèria de protecció, tinença i control d’animals. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

1. IMPOSAR a la persona interessada que consta a l’expedient una sanció de multa de 1.501 

euros, com a  responsable d’una infracció de caràcter molt greu de l’article 52.1 de l’Ordenança 

municipal de protecció, tinença i control d’animals. 

2. NOTIFICAR la resolució a l’interessat amb indicació expressa dels recursos pertinents i 

l’advertiment que haurà de fer efectiu l’import de la sanció dins dels terminis legalment establerts. 

 

11. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball 2016 de l’Ajuntament 

 
Identificació de l'expedient 
 
Expedient número 000525/2016 (RECURSOS HUMANS/RGL/drf) Modificació de la plantilla i de la 
relació de llocs de treball 2016 de l’Ajuntament 
 
Fets 
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1. El 07/07/2016 l’inspector en cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Blanes informa sobre la 
necessitat de personal per a l’organització dels quadrant causada per: 2 baixes voluntàries 
d’agents interins produïdes recentment, 1 reincorporació menys en el servei de la policia de platja, 
diverses baixes d’agents per IT de llarga durada, l’ampliació d’activitats a la via pública i altres. 
 
2. Aquestes 2 baixes voluntàries d’agents interins juntament amb la falta d’incorporació d’un agent 
de platja i altres absències produïdes perjudiquen el servei.  
Aquesta situació excepcional, transitòria i fins la incorporació de nous efectius ha de quedar 
resolta amb una autorització de 3.200 hores. 
El sobrecost net minin estimat d’aquesta mesura extraordinària és de 83.240 €.    
 
3. En data 7 de juliol de 2016, el cap del departament d’urbanisme emet informe amb el vistiplau 
del coordinador d’obra pública i urbanisme, en relació a les 3 places de delineant existents a l’àrea 
de territori, en el sentit de que quan es produeixi la baixa per jubilació definitiva el 2/08/2016 del 
delineant projectista C1 20 es conservin 2 llocs de treball de delineants igualats a la mateixa 
categoria professional C1 20 i amb les mateixes retribucions:  
- un de delineant projectista, adscrit a urbanisme, i  
- un de delineant operador, adscrit a urbanisme.  
 
4. El contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial del 75% de la jornada del delineant 
projectista, per motius d’eficiència, es va efectuar des de l’inici, el 1/03/2013, amb un administratiu, 
inicialment amb una jornada del 75% i des del juliol de 2014 i fins a la data del 100%. 
 
5. En data 8 de juliol de 2016, el cap de secció de Recursos Humans, informa favorablement a la 
modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball, segons l’informe abans citat en el següent 
sentit: 
 
- La creació d’un lloc de treball de delineant operador a proveir internament suposa l’extinció del 
lloc d’origen que quedaria amortitzat per la provisió esmentada. 
 
- La reconversió del lloc de delineant projectista C1 20 un cop efectiva la jubilació del seu titular, en 
una plaça d’administratiu. El contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial ja es va realitzar des 
de l’inici,1/03/2013, amb un administratiu adscrit a l’Àrea Econòmica.  
 
Aquestes modificacions no suposen increment de plantilla. 
 
6. En data 14/07/2016 s’informa favorablement la present proposta amb els representants del 
personal de l’Ajuntament en reunió mantinguda en mesa negociadora.  
 
7. En data 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta. 
 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb el que disposa els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el reglament del Personal al servei de les Entitats Locals en relació a 
l’aprovació, continguts i modificació de la relació de llocs de treball, publicitat i òrgan competent per 
portar-ho a terme. 
 
2. D’acord amb el 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. 
 
3. La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’estat per a 2016. 
 
4. El Pressupost municipal de l’exercici 2016. 
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5. La Relació de Llocs de Treball i la plantilla orgànica de l’Ajuntament per a l’exercici 2016.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
1. Autoritzar una borsa anual, excepcional, transitòria i fins la incorporació de nous efectius, 
màxima de 3.200 hores per a serveis policials de presència efectiva en la via pública. La disposició 
d’aquesta borsa exigirà informe-proposta previ motivat de l’inspector en cap de la Policia Local de 
Blanes i aprovació d’aquest per la Junta de Govern Local fixant l’import màxim del període 
d’execució. 
Individualment cap agent pot realitzar durant l’exercici més de 80 hores per a serveis extraordinaris 
policials de presència efectiva en via pública.  
 
Autoritzar les operacions comptables i modificacions de crèdit en el Pressupost municipal que 
l’execució del present acord requereixi. 
 
2. Modificar la vigent relació de llocs de treball de l’Ajuntament, de conformitat amb els documents 
i annexos que figuren a l’expedient i de conformitat amb el quadre següent: 
 

SITUACIÓ INICIAL  SITUACIÓ FINAL 

Delineant projectista C1 20 Delineant projectista C120 

Delineant C1 20  
(C1 20 provinent de C1 18)  

Delineant C1 20  
(*)Delineant operador C1 20 (provisió)  

Delineant projectista C1 20  
(jubilació) 

Administratiu C1 20  
(provinent de C1 18) 

 
(*) Aquest lloc de treball no suma plaça i la seva provisió implicarà l’extinció del lloc de treball 
d’origen. 
 
3.  Fer les publicacions pertinents i notificar l’acord a les persones interessades. 
 
 

12. Aprovar l’adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016, engegat per 
la Diputació de Girona mitjançant Conveni amb la Generalitat de Catalunya 

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient 002982/2016 (INTERVENCIÓ/FLP/meg) relatiu a l’aprovació de l’adhesió al Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016, engegat per la Diputació de Girona mitjançant 
Conveni amb la Generalitat de Catalunya 
 
Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 21/06/2016, en exercici de les seves 

funcions d’assistència i cooperació econòmica als municipis, ha acordat aprovar el Conveni de 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla extraordinari 
d’assistència financera local 2016, amb l’objecte de subvenir a les necessitats financeres dels 
ajuntaments i consells comarcals gironins, derivades d’alguns drets reconeguts i pendents de 
pagament per problemes transitoris de liquiditat que la Generalitat té amb els esmentats ens. 
Així mateix, la Generalitat s’obliga a retornar aquestes quantitats a la Diputació. 
 

2. Els crèdits susceptibles d’incloure’s en aquest Pla Extraordinari són les obligacions 
reconegudes per la Generalitat de Catalunya que corresponen al PUOSC manteniment 2014 – 
2015 ajuntaments, a renúncies al PUOSC 2011 i 2012 ajuntaments i al Fons de Cooperació 
Local (en endavant FCL) comarques de la província de Girona, que a data 30/04/2016 poden 
ser objecte de cessió. 
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3. L’Ajuntament de Blanes, a data 30/04/2016, manté, pels conceptes esmentats en el punt  

anterior, susceptibles d’incloure’s dins el Pla extraordinari d’assistència financera local aprovat, 
un dret de crèdit front la Generalitat de Catalunya per import de 105.181,09 euros.  

 
4. En execució d’aquest conveni, l’Ajuntament de Blanes, com a titular originari del dret de crèdit 

front la Generalitat de Catalunya, actuarà com a cedent, mentre que la Diputació de Girona 
serà el nou titular del dret de crèdit transmès per l’Ajuntament, actuant com a cessionari. La 
Generalitat de Catalunya és el deutor dels crèdits que pot cedir l’Ajuntament a la Diputació. 

 
5. És del tot necessari adherir-nos al Pla extraordinari d’assistència financera local 2016, per tal 

de fer efectiu l’avançament dels drets reconeguts al nostre favor pels conceptes susceptibles 
de ser inclosos dins el Pla en data 30/04/2016 i no pagats per la Generalitat de Catalunya. 
 

6. El 14 de juliol de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha dictaminat 
favorablement la proposta. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

2. El text refós 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, i concretament l’article 184, en relació amb 
l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, preveu la possibilitat que l’Administració de la 
Generalitat pugui establir convenis de cooperació econòmica entre aquesta i els ens locals 
inclosos dins del seu àmbit territorial. És en virtut d’aquesta normativa, que la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Girona han formalitzat el Conveni interadministratiu (aprovat 
pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de juny de 2016) per mitjà del qual, 
desenvolupen el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. 
 

3. Article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que atorga a la 
Diputació de Girona les funcions d’assistència i cooperació econòmica als municipis. 
 

4. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/95, de 13 de 
juny. 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer. L’Ajuntament de Blanes s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Girona pel qual s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. 
 
Segon. D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, l’Ajuntament de Blanes sol·licita a la 
Diputació de Girona un pagament per import de 105.181,09 euros, per compte dels crèdits que 
l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit: 
 
PUOSC 2014 – 2015 manteniment, bestreta 60% 2014  39.442,91 euros 
PUOSC 2014 – 2015 manteniment, restant 40% 2014  26.295,27 euros 
PUOSC 2014 – 2015 manteniment, bestreta 60% 2015  39.442,91 euros 
 
Tercer. En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de Blanes transmet els 
drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per 
quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a la 
Diputació. 
 
Quart. Facultar l’alcalde per formalitzar els documents i qualsevol altre tràmit necessari per a 
executar aquest acord. 
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Cinquè. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona i al Departament de Governació i 
Relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 

13. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes en nom dels 
Joves d’Esquerra Verda, Alternativa Jove i Joventut de Podem, per l’atorgament d’ajuts per 
al pagament d’estudis universitaris i cicles formatius. 

 
Atès que en els últims tres cursos s'han reduït un 22% els pressupostos per a beques tant 

universitàries com no universitàries per part del govern de l'Estat, fet  que  ha  suposat  una  

pèrdua  de  més  de  693.000 ajuts  universitaris  i no universitaris  des  del 2011. A  banda de  

reduir  les  beques, la  Generalitat  de Catalunya ha augmentant les taxes universitàries fins al 

màxim permès, arribant fins a un 67%, i posant en marxa noves taxes per cursar cicles formatius 

de grau superior. 

Com a conseqüència d'aquestes actuacions molts estudiants, que cursaven o anaven a començar 

a cursar estudis, tant d'Universitat com de Cicle  Formatiu, s'han vist  obligats a deixar  d'estudiar o 

no entrar-hi, molts  dels quals del nostre municipi. 

Aquests detriment en els pressupostos per a l'educació són inadmissibles, ja que comporten que 

molts estudiants i les seves famílies no puguin fer front al pagament de les  taxes, del material 

escolar, llibres o el transport. 

Tanmateix, el ple del Parlament va aprovar aquest l’abril del present any una moció de Catalunya 

Sí que es Pot (CSQP) que insta el Govern a revertir la forta pujada del 67% que van patir les taxes 

universitàries l'any 2012 (i congelades des de llavors), començant per una reducció d'un 30% dels 

preus a partir del proper curs 2016-2017. La iniciativa va ser aprovada amb els vots a favor de tots 

els grups menys JxS. 

Tanmateix, els rectors de les universitats públiques catalanes i la Generalitat, que van pactar 

aquest fort augment de taxes com a mesura compensatòria davant la dura tisorada que el Govern 

català va fer en la seva aportació als campus, han demanat per al present curs la rebaixa de les 

matrícules universitàries. De fet, la moció de CSQP insta també a recuperar la inversió de la 

Generalitat en les universitats anterior al 2011, abans de les retallades.  

Considerant que  l'educació  és  un  deis  pilars  basics  de  qualsevol societat desenvolupada, i 

que cal garantir l'accés deis i les joves en igualtat d'oportunitats. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

Primer. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment de l’acord del Parlament 

de Catalunya de reducció de les taxes universitàries en un 30% per al curs 2016-17 i la reversió 

del 67% en el 2017-18, i l’eliminació de les taxes per cursar cicles formatius. 

Segon. Instar al Govern de l’Estat a una revisió del sistema de beques i un augment de la dotació 

per garantir que cap jove es quedi sense estudiar per motius econòmics. 

Tercer. Habilitar una partida econòmica en els pressupostos de l’Ajuntament de Blanes per a 2016 

per fer front a una nova línia d'ajuts destinats a estudis universitaris o de cicle formatiu per pal·liar, 

en la mesura del possible, les mancances que han provocat les polítiques restrictives en altres 

administracions. 
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Quart. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat i 

als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

14. Moció que presenta el grup municipal de C’s per a l’adaptació dels parcs infantils amb 
jocs per a nens i nenes amb diversitat funcional.  

 

Els parcs infantis formen part dels equipaments públics bàsics de qualsevol municipi. No estan 

específicament regulats a les normes urbanístiques ni en la legislació sectorial, de manera que la 

seva disposició i les seves característiques queden definides segons la voluntat de cada municipi. 

Aquests espais urbans comporten una important tasca social, ja que potencien la socialització i la 

comunicació entre els infants, són un lloc natural de trobada dins de les àrees urbanes i, amb les 

seves zones d’esbarjo, estimulen el desenvolupament i l’aprenentatge dels infants mitjançant el 

joc. 

Actualment, a la nostra societat hi ha una creixent demanda d’accessibilitat, adaptació i eliminació 

de barreres arquitectòniques en el nostre entorn, i els parcs infantils són un exemple més 

d’aquesta necessitat social. Crear parcs infantils accessibles no només suposa nombrosos 

beneficis per als infants amb discapacitat, sinó que també creen llocs de trobada on la resta de 

nens i nenes també aprenen a conviure amb la diversitat, fet que ajuda a generar una societat més 

tolerant a la diferencia i més conscienciada amb la inclusió i amb la igualtat d’oportunitats. 

Un parc infantil ha de ser un lloc inclusiu, on tots els nens i nenes es puguin divertir jugant junts 

coneixent les diferències. Els nens i nenes necessiten espais on poder compartir el seu temps 

sense importar quines són les seves capacitats i on aprendran a viure en igualtat. 

A més, un parc infantil ha de ser un lloc accessible, on tots els nens i nenes puguin entrar i 

desplaçar-se de forma segura, i també ha de tenir un objectiu social. Crear parcs infantils 

accessibles és un acte responsable, ja que fomenta els valors socials en els quals volem formar 

als nostres nens i nenes i promoure la participació activa dels municipis en un projecte amb una 

clar i directe benefici social, que es percep per tots els ciutadans com una necessitat. 

Els infants amb diversitat funcional també necessiten i tenen dret al joc i a la diversió, elements 

fonamentals en el seu desenvolupament físic i psíquic. És per això que Blanes ha de convertir-se 

en un municipi accessible per a tots, sobre tot pels nens i nenes, i en conseqüència l’Ajuntament 

ha d’adaptar els parcs infantils del municipi a les necessitats dels menors amb discapacitats, 

instal·lant elements de jocs adaptats (gronxadors, tobogans, etc, avui dia àmpliament 

comercialitzats), eliminants les barreres arquitectòniques i millorant els accessos a les diferents 

àrees de cada parc infantil. 

Per tot l'anterior,  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

Primer. adaptar progressivament tots els parcs i les zones de joc infantils del municipi, per tal de 

fer-los accessibles als nens i nenes amb diversitat funcional, pel que respecta als elements de jocs 

així com els accessos i les diferents àrees d’esbarjo. 

Segon. elaborar un pressupost i un calendari d’adaptació dels parcs infantis i zones d’esbarjo, amb 

la previsió i el compromís que es comenci a incorporar al pressupost del 2017 i que en un termini 

de 7 a 10 anys tots aquests espais tinguin accessos i elements de jocs adaptats. 

Tercer. que els parcs i zones de joc infantils que es facin a partir d’ara a Blanes ja incorporin els 

elements necessaris per ser considerats accessibles per a tots els nens i nenes. 
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15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per exigir l’assumpció de responsabilitats 
en la guerra d’Iraq dels expresidents o caps de govern: George W. Bush, Tony Blair, José 
María Aznar López o José Manuel Durao Barroso, i declarar-los persones non grates a 
Blanes.  

 
Exposició de motius 

El 20 de març de 2003, els Estats Units i el Regne Unit van atacar Iraq amb la col·laboració 

d’altres Estats, com Espanya i Austràlia. No hi havia cap resolució del Consell de Seguretat que 

autoritzés l’ús de la força, per tant, l’atac anava en contra dels principis de Dret Internacional 

Públic que estableixen la igualtat sobirana dels Estats, l’arranjament pacífic de les controvèrsies 

internacionals, la no intervenció́ en els afers interns d’un altre Estat i la prohibició́ de l’amenaça o 

l’ús de la força armada.  

Aquest conjunt de principis es consideren Dret Consuetudinari general, tal com el Tribunal 

Internacional de Justícia ha afirmat en més d’una ocasió́.  

El conflicte d’Iraq ha estat un dels més mediàtics dels últims temps, tan pel que fa als mesos 

previs a l’ofensiva militar com al primer període de la guerra i a la situació́ actual. A l’inici semblava 

que la pressió́ de la societat civil podria aturar l’atac, però̀, pel que sembla, la decisió́ ja feia temps 

que estava presa per la Casa Blanca. En aquell moment, milions de persones van al·legar que es 

tractava d’una guerra il·legal i il·legítima, ja que no es tractava d’una intervenció́ decidida i guiada 

per Nacions Unides, sinó́ d’un atac unilateral per part dels Estats Units, del Regne Unit i d'Espanya 

(i altres Estats col·laboradors) amb uns motius més que dubtosos; de fet, en aquell moment 

encara hi havia qui creia que l’objectiu principal eren les armes de destrucció́ massiva, però̀ a 

aquestes alçades ha quedat més que demostrat que no n’hi havia.  

No cal que ens entretenim a detallar les conseqüències terribles d'aquell conflicte. Només recollim 

una mostra de les vides perdudes: 

Entre el 20 d'agost de 2003 i el 2 d'abril de 2004 un total d'11 membres de les forces armades i del 

servei d'intel·ligència espanyol van morir a l'Iraq. Entre el 21 de març de 2003 i el 2 de desembre 

de 2009 un total de 179 membres de les forces armades del Regne Unit de la Gran Bretanya hi 

van perdre la vida. Entre el 21 de març de 2003 i el 25 de maig de 2016 un total de 4502 membres 

de les forces armades del Estats Units d'Amèrica han mort.   

Un total de 10125 membres de les forces armades iraquianes van morir en un període comprès 

entre el març de 2003 i el 2011, segons les fonts de les agències d'informació i premsa. 

Tanmateix, les xifres reals són molt més colpidores: segons la prestigiosa revista mèdica Lancet 

els civils morts a l'Iraq entre 2003 i 2006 arribarien a 654.965: el 2’3% de la població! 

Si mirem les despeses econòmiques fetes en la indústria de la guerra, només les dades dels 

Estats Units han suposat 806 bilions de dòlars.  

A més, ningú no posa en dubte a hores d'ara que aquests morts, ferits, exiliats, aquesta generació 

destrossada, les tortures i brutalitats a què van ser sotmesos els ciutadans iraquians i d'altres 

països limítrofs als camps de la ignomínia com el dels Estats Units, a Guantànamo, han estat a la 

base de la proliferació del terrorisme de base islàmica internacional i molt especialment en el que 

ha suposat els darrers anys i suposa l'Estat Islàmic. 

Aquest món que hem heretat  és una perversa realitat que xoca de ple amb l'argument que els 

aliats van fer servir: "després de l'assalt el món serà mes segur”. Els atemptats de Madrid, 
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Londres, París o Brussel·les en són la prova, d'aquesta seguretat? O els de Tunísia, Líbia o els de 

Bagdad, on hi ha regularment atemptats terroristes força sagnants, són la mostra d'aquesta 

seguretat? 

Quines han estat les respostes dels estats atacants i dels dirigents que van mentir a la població 

mundial? Timides excuses, alguna petició de perdó i, molt sovint el silenci.  

Accions com la de l'informe oficial i independent sobre la implicació del Regne Unit en la Guerra de 

l'Iraq (el conegut com informe Chilcot) , les resolucions del qual van ser exposades el proppassat 6 

de juliol de 2016, han posat contra la paret l'exprémier britànic, Tony Blair i avalen totes i 

cadascuna de les protestes que es van dur a terme arreu del món.  

Urgeix fer justícia i impedir que els responsables d'aquesta tragèdia humana visquin amb una 

desapassionada indiferència tot el mal que van provocar, com  és el cas de l'expresident espanyol 

José María Aznar que va mentir, conspirar i conduir a la mort a ciutadans del seu estat i d'Iraq i 

encara avui no ha demanat ni perdó. 

George Bush, viu tranquil·lament a Texas on es fa vell. Tony Blair es dedica a escriure llibres, a fer 

conferències i es conseller de diverses empreses, entre elles UI Energy, empresa sud-coreana 

amb contractes d'explotació de petroli al Kurdistan iraquià. De tant en tan rep algun honor o alguna 

medalla pels mèrits fets. 

José Maria Aznar ha estat fitxat per diverses i importants empreses. Ha estat professor universitari 

i ha rebut honors, medalles i doctorats Honoris Causa. 

José Manuel Durao Barroso, acumula càrrecs de prestigi a Europa i doctorats Honoris Causa.  

La pregunta és: un cop reconeguda a totes llums la il·legalitat d'aquella guerra sagnant, fins i tot, 

un cop admès pels protagonistes que van mentir i manipular informes per aconseguir les 

aprovacions dels parlaments respectius.... qui pagarà per tants crims comesos i per tantes 

mentides? Quina ha de ser la resposta de la societat civil davant d'aquesta insultant prepotència? 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acord: 

Primer. L’Ajuntament de Blanes DEMANA que el Congreso de los Diputados posi en marxa de 

manera urgent una comissió que investigui tots els fets precedents i derivats de la decisió del 

govern espanyol presidit per José Maria Aznar i de la qual se'n derivin totes les responsabilitats 

polítiques (i penals si s'escau) corresponents. 

Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Blanes a les accions que tant el Parlament de 

Catalunya com el mateix Congreso de los Diputados puguin portar a terme per esclarir els fets i 

demanar responsabilitats a les persones implicades. 

Tercer. Considerar l'expresident José Maria Aznar responsable directe i coadjuvant en els delictes 

que puguin haver comès els presidents que van ordenar l'atac a l'Iraq el 2003. 

Quart. Declarar els expresidents George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar i José Manuel 

Durao Barroso persones non grates a aquest municipi, com a màxims responsables de dur els 

Estats que presidien a la guerra d'Iraq. 

Cinquè. Fer arribar aquest acord al Parlament Europeu, al Govern d'Espanya, al Congreso de los 

Diputados i al Parlament de Catalunya.  
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16. Precs i preguntes. 

 
 
Ref.: SJ/JSB/mgj/300721.acta.treball  


