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ACTA DE TREBALL DEL PLE  
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 24 de novembre de 2016 
Caràcter: ordinari 
Sessió: 14/2016 
Hora: 19.00  

 
 
I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 27 d’octubre de 2016. 

 
 
PROPOSTES D’ACORD DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL, D’URBANISME I 
D’HISENDA  
 

2. Atorgament d'ajuts als projectes de solidaritat i cooperació amb el tercer món 
corresponents a l’exercici 2016 

 
Identificació de l'expedient 
 
Expedient  004689/2016 (ACCIÓ SOCIAL/JPS/srs) relatiu a l’atorgament d’ajuts als projectes de 
solidaritat i cooperació amb el tercer món corresponents  l’exercici 2016. 
 
Fets 
 
1. En el Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2016 existeix  l’aplicació  010.231.49000 
destinada a cooperació i ajut al Tercer Món, amb una consignació pressupostària de 25.000,00 €. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 02/06/2016 es va aprovar, entre altres, el 
reconeixement d’una aportació de 1.000,00 € a favor del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament en la campanya d’emergència “resposta als afectats del terratrèmol a 
l’Equador”: fase de reconstrucció per un import de 1.000.00 €, amb càrrec a l’aplicació 
010.231.49000. 
 
3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 14/07/2016 es va aprovar, entre altres, el 
reconeixement d’una subvenció a favor de l’associació de Famílies Acollidores de nens/es 
Sahrauís, pel desenvolupament del projecte d’acolliment d’infants sahrauís durant els mesos 
d’estiu, per un import de 1.560,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 010.231.49000. 
 
4. En data 17/10/2016 l’intervenció municipal ha emès document amb  núm. PAD 336-2016. 
 
5. La Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social, integrada per tècnics i regidor de l’àrea 
d’Acció Social, i entitats i ONG locals, òrgan que proposa a l’Ajuntament l’atorgament d’ajuts a 
projectes de cooperació, reunida en data 7 de novembre de 2016 varen consensuar la següent 
proposta: 
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Entitat Local Entitat executora 
del projecte 

Títol del projecte Proposta 
d’atorgament 
d’ajut 

  Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament 

Projecte d’emergència: resposta als efectes de 
l'huracà Matthew al seu pas pel Carib: fase de 
reconstrucció 

2.840,00 € 

  Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament 

Quota socis 2016 1.100,00 € 

  Fons Català de 
Cooperació al 
desenvolupament 

Agenda llatinoamericana 2017 500,00 € 

Voluntariat Blanenc IAFA Associació 
Iberoamericana 
Filipina  

Adquisició de 4 condicionadors d’aire per al pavelló 
de medicina interna d'homes Mn Jacinto Verdaguer 
de l'Hospital de Santa Bàrbara  Honduras 

3.000,00 € 

Fundació Vicenç 
Ferrer  

Fundació Vicenç 
Ferrer 

Millora en la gestió i aprofitament dels recursos 
hídrics mitjançant la construcció d'un embassament 
a la comunitat de Bethapalli, Anantampur, Índia 

3.000,00 € 

Blanes Solidari SOARPAL 
(Solidaritat 
Arbúcies-
Palacagüina) 

Empoderament de la dona i restitució del dret a una 
vida digna a Palacagüina 2016-2018 (primera fase) 

3.000,00 € 

Associació pel 
desenvolupament 
de Kuwonku 

Associació pel 
desenvolupament 
de Kuwonku 

Adquisició de material per a les instal·lacions de 
vivenda i escola d'oficis (2a fase), Kuwonku 

3.000,00 € 

Càritas 
Interparroquial de 
Blanes 

Càritas Dapaong Reforçament de tres aules i construcció de tres 
aules per al col·legi Saint Paul de Nassable. 
Dapaong-Togo 

3.000,00 € 

ONG d’Acció 
Social i Solidària el 
Bon Samarità 

ONG d’Acció Social 
i Solidària el Bon 
Samarità,  
l’Associació 
Decisions i ONG 
Samaritans Purse 

Projecte operació nen del nadal 2016. Caixes de 
regals amb material escolar, higiene personal i 
joguines per a nens i nenes de Guinea Equatorial, 
Sàhara i Romania 

3.000,00 € 

 
6. En data 17 de novembre de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta.  

 
Fonaments de dret 
 
1.- 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. 
 
2.- Les bases d'execució del pressupost municipal. 
 
3.- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova  el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes locals, en el seu  article 189.2 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovació de l'aportació municipal als següents  projectes: 
 

Entitat Local Entitat 
executora del 
projecte 

Títol del projecte Proposta 
d’atorgament 
d’ajut 

  Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament 

Projecte d’emergència: resposta als efectes 
de l'huracà Matthew al seu pas pel Carib: fase 
de reconstrucció 

2.840,00 € 

  Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament 

Quota socis 2016 1.100,00 € 

  Fons Català de 
Cooperació al 
desenvolupament 

Agenda llatinoamericana 2017 500,00 € 

Voluntariat 
Blanenc 

IAFA Associació 
Iberoamericana 
Filipina  

Adquisició de 4 condicionadors d’aire per al 
pavelló de medicina interna d'homes Mn 
Jacinto Verdaguer de l'Hospital de Santa 
Bàrbara  Honduras 

3.000,00 € 

Fundació Vicenç 
Ferrer  

Fundació Vicenç 
Ferrer 

Millora en la gestió i aprofitament dels 
recursos hídrics mitjançant la construcció d'un 
embassament a la comunitat de Bethapalli, 
Anantampur, Índia 

3.000,00 € 

Blanes Solidari SOARPAL 
(Solidaritat 
Arbúcies-
Palacagüina) 

Empoderament de la dona i restitució del dret 
a una vida digna a Palacagüina 2016-2018 
(primera fase) 

3.000,00 € 

Associació pel 
desenvolupament 
de Kuwonku 

Associació pel 
desenvolupament 
de Kuwonku 

Adquisició de material per a les instal·lacions 
de vivenda i escola d'oficis (2a fase), 
Kuwonku, Gàmbia 

3.000,00 € 

Càritas 
Interparroquial de 
Blanes 

Càritas Dapaong Reforçament de tres aules i construcció de 
tres aules per al col·legi Saint Paul de 
Nassable. Dapaong-Togo 

3.000,00 € 

ONG d’Acció 
Social i Solidària 
el Bon Samarità 

ONG d’Acció 
Social i Solidària 
el Bon Samarità,  
l’Associació 
Decisions i ONG 
Samaritans Purse 

Projecte operació nen del nadal 2016. Caixes 
de regals amb material escolar, higiene 
personal i joguines per a nens i nenes de 
Guinea Equatorial, Sàhara i Rumania 

3.000,00 € 

 
 
Segon.- Reconèixer l'import d'aquests projectes amb càrrec a l’aplicació  10.231.49000 del 
pressupost municipal d'enguany. 
 
Tercer.- Facultar al regidor d’Acció Social per tal que, per causes justificades,  pugui modificar les 
entitats gestores del programes. 
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3.  Acord de sanció de l’expedient número 002287/2016 incoat per infracció de l’article 52 
apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals domèstics. 

 

Fets 

 

1. El dia 30/05/2016 a les 11:07 hores els agents de la Policia Local amb número d’identificació 
1538 i 1546, van denunciar al Sr/a V.A.S.E., al C/ CADIS s/n amb número de butlletí DA559/2016 
pel fet de: Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal; No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253€; portar el gos deslligat a la vila o en un espai públic; 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic; Posseir el gos sense que estigui identificat 
amb microxip. 
  
2. El dia 16/06/2016 la Junta de Govern Local va adoptar, entre d’altres, incoar expedient 

sancionador número 2016-G-00002287 al Sr. V.A.S.E. pels fets constitutius d’una infracció 

administrativa molt greu segons el que estableix l’article 52.1 de l’Ordenança municipal de 

protecció, tinença i control d’animals. 

 

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. 174 de data 20/07/2016 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 no ha presentat al·legacions en el termini legalment establert contra l’acord 

d’incoació i el plec de càrrecs. 

 

5. El dia 15/09/2016 es va notificar a l’interessat la proposta de resolució de l’expedient 

sancionador. 

 

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

resolució. 

 

7. En data 17 de novembre 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 euros a 3.000 euros. En el cas 

que ens ocupa i segons el que estableix l’article 55 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença 
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i control d’animals estableix que en la imposició de sancions s’han de tenir en compte per graduar 

la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 

 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació. 
d) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció. 
e) El fet que hi hagi requeriment previ. 
d) El risc per a la salut i la seguretat de les persones. 
 
En aquest cas, s’aprecien circumstàncies especials que incideixen en la graduació de la sanció, ja 

que no disposa de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria,  va sense lligar i sense morrió 

en la via pública, no porta microxip identificatiu i no compleix les mesures de seguretat, i s’ha 

d’assegurar l’adequació necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció 

aplicable. 

 

4. 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. 

 

5. L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als quals es 

reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els requisits legals corresponents, es 

recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests llevat que s’acrediti el 

contrari. 

 

Per tant les denúncies efectuades per funcionaris públics gaudeixen d’una presumpció de veracitat 

“iuris tantum” que admet prova en contra.  

 

En conseqüència els fets constatats en l’acta aixecada  tenen valor probatori i prevaldran sobre les 

manifestacions de l’interessat sempre i quan aquest no acrediti mitjançant proves la veracitat de 

les seves al·legacions.  

 

6. 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 2016001475 de 15 de setembre 

de 2016, publicat al BOPG número 186 de data 28 de setembre de 2016, l’alcalde va delegar la 

incoació d’expedients sancionadors en matèries de competència municipal en els regidors 

delegats de les respectives àrees i en la Junta de Govern Local la competència per a la imposició 

de sancions en matèries de competència municipal. 

 

7. 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. 

 

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

 

1. IMPOSAR al Sr. V.A.S.E. una sanció de multa de 2.000 euros, com a  responsable d’una 

infracció de caràcter mont greu de l’article 52.1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i 

control d’animals.  
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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. 

 
 

4. Acord de sanció de l’expedient número 002563/2016 incoat per infracció de l’article 52 

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

 

Fets 

 

1. El dia 13/04/2014 a les 11:30 hores els agents de la Policia Local amb número d’identificació 

1532 i 1538, van denunciar al Sr. V.P.C., a la PL MEDELLIN s/n amb número de butlletí DA 401-

14 pel fet de: "Posseir un gos potencialment perillós sense llicència, ni certificat del cens municipal, 

ni amb assegurança civil i portar el gos deslligat i sense morrió, sense complir les mesures de 

seguretat corresponents". 

 

 2. El dia 23/06/2016 la Junta de Govern Local va adoptar, entre d’altres, incoar expedient 

sancionador número 2016-G-00002563 al Sr. V.P.C. 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 08/07/2016 es va notificar a l’interessat/da l’acord d’incoació de l’expedient sancionador. 

 

4. L’interessat no ha presentat al·legacions en el termini legalment establert contra l’acord 

d’incoació i el plec de càrrecs. 

 

5. La proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per la instructora es van notificar 

mitjançant edicte de publicació al BOE núm. 243 de data 07/10/2016 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 en el termini legalment establert contra la proposta de 

resolució. 

 

7. L’11 de novembre de 2016 la instructora de l’expedient emet proposta que consta a l’expedient. 

 

8. En data 17 de novembre 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”. 
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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.  

En el cas que ens ocupa, i segons el que estableix l’article 55 de l’Ordenança anteriorment 

esmentada, en la imposició de sancions s’ha de tenir en compte per graduar la quantia de les 

multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 

 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació. 
d) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció. 
e) El fet que hi hagi requeriment previ. 
d) El risc per a la salut i la seguretat de les persones. 
 
En aquest cas, s’aprecien circumstàncies especials que incideixen en la graduació de la sanció ja 

que l’animal no està censat, ni disposa de llicència municipal pertinent, ni disposa de 

l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, i va sense lligar i sense morrió en una plaça i no 

compleix les mesures de seguretat i s’ha d’assegurar l’adequació necessària entre la gravetat del 

fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicable. 

 

4. 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. 

 

5. L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als quals es 

reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els requisits legals corresponents, es 

recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests llevat que s’acrediti el 

contrari. 

 

Per tant les denúncies efectuades per funcionaris públics gaudeixen d’una presumpció de veracitat 

“iuris tantum” que admet prova en contra.  

 

En conseqüència els fets constatats en l’acta aixecada  tenen valor probatori i prevaldran sobre les 

manifestacions de l’interessat sempre i quan aquest no acrediti mitjançant proves la veracitat de 

les seves al·legacions.  

 

6. 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 2016001475 de 15 de setembre 

de 2016, publicat al BOPG número 186 de data 28 de setembre de 2016, l’alcalde va delegar la 

incoació d’expedients sancionadors en matèries de competència municipal en els regidors 

delegats de les respectives àrees i en la Junta de Govern Local la competència per a la imposició 

de sancions en matèries de competència municipal. 

 

7. 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. 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

1. IMPOSAR al Sr. V.P.C. una sanció de multa de 2000 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. 

El que s’eleva a l’òrgan decisor per tal que dicti la resolució definitiva segons els mateixos termes. 

 
 

5. Aprovar la implantació del model de recollida d’escombraries amb vehicles i contenidors 

de càrrega automatitzada i la repercussió de costos corresponent 

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient 003851/2016 (INTERVENCIÓ/FLP/JRG/sss) relatiu a l’aprovació de la implantació del 
model de recollida d’escombraries amb adquisició de nous vehicles i contenidors de càrrega 
automatitzada i la repercussió de costos corresponent. 
 
Fets 
 
1. El 29 de març de 2010, el ple municipal va aprovar la delegació de competències al Consell 
Comarcal de la Selva en matèria de gestió de residus i neteja d’espais públics. La societat 
d’economia mixta Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA (d’ara endavant NORA), com a 
ens instrumental d’aquesta delegació, va iniciar la prestació dels seus serveis al municipi de 
Blanes el 17 de maig de 2010. L’Ajuntament de Blanes és titular del 10% del seu capital social. 
 
2. Des de l’inici de la prestació del servei per part de NORA la Junta de Govern Local ha acordat, 
en diferents sessions, declarar inútils per al servei de gestió de residus, neteja viària i neteja de 
platges determinada maquinària adscrita a aquests serveis en haver arribat al final de la seva vida 
útil. Actualment la maquinària de NORA adscrita al servei de Blanes està molt envellida, els 
vehicles es troben totalment amortitzats i superen la seva vida útil esperada.  
 
3. El Pla d’Inversions 2017-2018 de NORA, SA, aprovat inicialment pel Consell d’Administració d’1 
d’octubre de 2015 per tres anys i posteriorment ajustat a dos anys per adaptació a les peticions 
bancàries, preveu, entre d’altres, la renovació de la flota de vehicles adscrits als serveis de 
recollida d’escombraries i de neteja viària en el municipi de Blanes. 
 
4. Aquesta inversió principal destinada a renovar la maquinària de Blanes està estimada 
actualment en un màxim de 3.300.000 euros i es finançarà mitjançant una operació de préstec a 
formalitzar amb Caixabank, SA, a un termini de vuit anys, període igual a la vida útil esperada dels 
elements d’immobilitzat que es preveu adquirir. El préstec a formalitzar comptarà com 
endeutament de NORA SA i el 40% del seu import estarà garantit amb aval de CESPA. Aquest 
préstec no computa com a endeutament de l’Ajuntament de Blanes, atès que aquest no avala 
l’operació. 
 
5. NORA SA, facturarà al CCS, amb repercussió directa a l’Ajuntament de Blanes, l’increment de 
costos que suposa el préstec formalitzat amb CaixaBank deduint, òbviament, les reduccions de 
costos de funcionament del servei (menors reparacions, combustibles, etc) i, en menor mesura, 
d’aquells relacionats amb el personal, ja que el canvi d’adscripció a preparació de rutes i a 
l’activitat de neteja viària, poden mantenir sense reduccions els costos de personal.  
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6. El 22 de setembre la Comissió Informativa General d‘Urbanisme i Hisenda va dictaminar 
favorablement la proposta d’implantació del nou model de recollida d’escombraries i va atorgar 
conformitat a una millora del text que ja ha estat incorporada a la part dispositiva. 
D’altra banda, posteriorment, Caixabank ha confirmat les condicions de l’operació de finançament 
que figuren a l’annex 2016000485 i l’acceptació dels acords dels respectius òrgans decisoris dels 
socis públics com a garantia suficient de l’operació (comfort letter). 
Per aquests motius, com a requisit previ a la seva presentació al Ple municipal ordinari de 
novembre de 2016, cal que la Comissió Informativa dictamini novament la present proposta. 
 
7. En data 17 de novembre de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 26.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local estableix 
com a serveis obligatoris que han de prestar els Ajuntament la recollida de residus i la neteja 
viària. El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny és el principal marc jurídic regulador. 
 
L’apartat Setè de l’acord de Delegació al Consell Comarcal de la Selva adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament de 29 de març de 2010 corresponent a la prestació del servei de recollida de residus i 
neteja viària, va determinar que l’Ajuntament havia de convenir amb el Consell Comarcal la 
contraprestació per aquest servei, en correspondència amb els costos efectivament suportats.  
 
Acords plenaris de 28/06/2010 i 25/10/2010 sobre control financer i control tècnic a càrrec de 
personal competent de l’Ajuntament de Blanes. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 
Primer. Aprovar la implantació en el municipi de Blanes, per part de Serveis Mediambientals de la 
Selva NORA SA, del model de recollida d’escombraries amb vehicles i contenidors de càrrega 
automatitzada en substitució de l’actual model de càrrega posterior semiautomàtica i la renovació 
de la flota corresponent a la neteja viària, segons descriu el document annex 2016000484, 
Inversions 2017-2018 en el municipi de Blanes.  
 
Segon. Autoritzar la Junta de Govern Local, dins les consignacions màximes aprovades pel Ple 
municipal en cada moment, per establir les adaptacions del servei de l’exercici 2017-2018 a noves 
condicions i entorns de treball que la implantació aprovada en el punt anterior requereixi. El 
Consell Comarcal de la Selva, com a ens delegat de l’Ajuntament de Blanes, executarà el que hagi 
acordat la Junta de Govern Local. 
 
Tercer. Donar conformitat a les inversions a realitzar per NORA, destinades a la implantació abans 
aprovada, en les condicions següents: 
 
a) Es realitzaran dins el Programa d’Actuació, Inversions i Finançament aprovat per la Junta 
General de la societat el 19/09/2016, a proposta del Consell d’Administració i sense perjudici del 
que s’ha acordat en el punt Segon anterior. 
 
b) L’amortització tècnica d’’aquestes inversions, juntament amb els costos financers que 
deriven de l’operació de préstec a formalitzar amb CaixaBank (annex 2016000485), es 
repercutiran a l’Ajuntament de Blanes i suposaran un increment màxim de facturació a càrrec del 
Pressupost municipal de 605.890’64 euros anuals. Aquest càlcul s’ha realitzat pels tècnics 
municipals considerant el tipus d’interès publicat pel Banc d’Espanya, per consum i altres fins, de 
juliol del 2016 (6,20%) i afegint un 1% de diferencial pel principi comptable de prudència valorativa.  
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c) Finalitzat cada exercici: 
 
- D’acord amb l’apartat Setè de l’acord plenari de delegació adoptat el 29 de març de 2010, 
l’Ajuntament de Blanes està obligat a pagar únicament els costos comprovats i efectivament 
suportats, sense perjudici del paràgraf següent. 
- D’acord amb l’apartat 2.8 del Conveni Executiu de Delegació de 17/05/2010, les 
operacions de tancament de l’exercici comptable de NORA determinaran l’import  definitiu a càrrec 
de l’Ajuntament de Blanes que respectarà el resultat fixat en el Programa d’Actuació, Inversions i 
Finançament aprovat per la Junta General. 
 
Quart. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Blanes que, mentre tingui vigència l’operació de 
préstec formalitzada amb Caixabank per la renovació de la maquinària adscrita a la prestació dels 
serveis de tractament d’escombraries i neteja d’espais públics al nostre municipi, de: 
 
I. Mantenir la delegació de competències atorgada al Consell Comarcal de la Selva en 
matèria de gestió de residus i neteja d’espais públics, per ser aquesta relació un element essencial 
del contracte de préstec que formalitzi CaixaBank amb NORA i no modificar la prestació de serveis 
delegada si aquesta comporta una disminució significativa de la facturació. 
 
II. En el supòsit de revocació de la delegació, prèviament, el Ple municipal haurà d’acordar 
l’adquisició de tots els actius finançats amb el préstec de CaixaBank i la seva subrogació com a 
deutor únic del capital viu de l’esmentat préstec. En cas d’avocació d’algun servei en concret, 
prèviament el Ple municipal acordaria l’adquisició dels actius afectats i la cancel·lació anticipada 
de la part proporcional del préstec de CaixaBank. 
 
III. Proporcionar, en general, els mitjans econòmics i financers necessaris per assumir els 
costos de funcionament dels serveis prestats per la societat en el municipi de Blanes i perquè 
aquesta pugui fer front puntualment al pagaments d’obligacions, mantenint una posició estable de 
solvència econòmica i financera. 
 
Cinquè. Traslladar el present acord a CaixaBank, SA, el Consell Comarcal de la Selva i Serveis 
Mediambientals de la Selva, NORA, SA. 
 
 

II 

PART DE CONTROL 

 

6. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes contra les 

violències masclistes 

Fets  

Any rere any omplim les places i alcem les veus contra les violències masclistes. La lluita 

feminista, incansable i resistent, afronta aquest dia internacional de lluita amb la fortalesa d’un 

moviment que creix rebutjant el masclisme i construint xarxes que treballen per eradicar les 

violències i discriminacions sexistes en tots els àmbits socials i polítics.  

Les respostes institucionals, però, són insuficients, contradictòries i, en alguns casos, negligents. 

Les retallades en els pressupostos per a polítiques de prevenció de les violències masclistes han 

significat una merma del 24% del pressupost de la Generalitat i del 46% en el del govern de 

l’Estat. Les xifres parlen per sí soles sobre la voluntat política dels partits que governen l’Estat i la 

Generalitat, alhora que  constaten la seva ineficàcia per a garantir els drets humans de les dones. 

La manca de combat públic contra l’ordre heteropatriarcal perpetua les discriminacions masclistes. 

La connivència amb el neoliberalisme aprofundeix les exclusions sexistes.  
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La lluita contra les violències masclistes ha quedat a mans de la voluntat política dels Ajuntaments 

que entomen la problemàtica i responen amb recursos i programes fent front a la insuficiència. Cal 

fer més. Les violències sexuals són les grans oblidades en les polítiques públiques. No hi ha 

instruments efectius que dotin a professionals de tots els àmbits per a fer un abordatge i prevenció 

de forma integral i coordinada.  A l’hora que no es desplega la xarxa pública d’atenció i prevenció, 

es retallen les subvencions a les entitats de dones que assumeixen l’acompanyament i la 

prevenció. Sense pressupost no hi ha polítiques efectives! Exigim recursos per fer front a les 

violències masclistes.  

Des dels feminicidis a les agressions sexuals, les violències patriarcals s’exerceixen cada dia a 

uns nivells de xacra social insuportables. Els homes que maten, violen o agredeixen les dones 

atempten contra la seva llibertat, la seva dignitat, autoritat i integritat física i psíquica. I ho fan sota 

la creença de sentir-se superiors i voler exercir el poder i dominació cap a elles.  

La violència sexual és una eina més de les usades per dominar, controlar i humiliar les dones, 

envaint el seu cos, la seva ment i la seva sexualitat. Per la llei catalana, la violència sexual i els 

abusos sexuals comprenen ‘qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, 

inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o 

de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora 

pugui tenir amb la dona una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu’.   

Els efectes de la violència sexual sobre la salut són nombrosos. Entre les conseqüències sobre la 

salut sexual i reproductiva hi ha les disfuncions sexuals, embarassos no desitjats, infeccions de 

transmissió sexual, el virus de la immunodeficiència humana, i un major risc d’adoptar conductes 

sexuals de risc. Els efectes sobre la salut mental poden ser greus i de llarga durada, com ara 

trastorns per estrès posttraumàtic, depressions, temptatives de suïcidi, consum de substàncies 

tòxiques, etc. S’estima que el 33% dels casos d’estrès posttraumàtic en dones és atribuït a 

situacions d’abusos sexuals en la infància. 

En la nostra cultura, on el sexe es considera un dret masculí, les agressions sexuals contra les 

dones s’han banalitzat, quan no s’han invisibilitzat directament o, fins i tot, han estat tolerades en 

el cas que no hagin estat explícites. Els casos que salten a l’esfera mediàtica mostren la 

irresponsabilitat que es dóna en el debat públic, on pot veure’s la condescendència amb l’agressor 

i la violència amb la que és tractada la dona víctima per part de l’opinió pública, un fet insòlit en 

altre tipus de delicte.  

La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre violència del 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en la qual constava que el 

percentatge de les agressions sexuals no denunciades oscil·la entre el 50% i el 75%. Es calcula 

que entre el 15 i el 25% de dones han estat víctimes d’una agressió sexual. D’altra banda, una de 

cada quatre noies de secundària considera que  en el centres es produeixen agressions sexuals 

entre la gent de la seva edat.  

Les dones sovint no denuncien les agressions sexuals per por, per coaccions i represàlies, pel risc 

de ser culpabilitzades, pel risc de ser humiliades i incrementar el dolor. El sistema no ajuda.   

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

Primer. Impulsar, per part de les Administracions, un Pla integral d’abordatge de les violències 
sexuals amb pressupost i mesures específiques per actuar en la prevenció, atenció i reparació de 
les agressions sexuals en l’espai públic i el privat que impliqui a totes les Administracions 
públiques. Dotar d’instruments d’intervenció a professionals de la salut, dels serveis socials, de 
l’educació, la justícia i la seguretat per a garantir els drets de les dones a la reparació dels danys 
causats per les violències masclistes.  
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Segon. Donar compliment a les reivindicacions feministes recollides en el marc legislatiu i en 
acords parlamentaris, com és el cas dels òrgans participatius per al disseny de polítiques 
públiques i la rendició de comptes, l’Acord Social i Polític contra les violències masclistes del 
Parlament de Catalunya; i el desplegament de recursos de les Lleis 5/2009 del drets de les dones 
a eradicar les violències masclistes i la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.    

 
Tercer. Atendre les reivindicacions del moviment feminista expressades al manifest de la 
manifestació del 5N a Tarragona.  
 
 

7. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per la 
protecció i gestió conjunta del delta de la Tordera 

 
Fets 

El Delta de la Tordera és una àrea de 312,22 hectàrees que s’estenen entre els municipis de 

Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls. Malgrat el seu estat de degradació, segueix suposant 

una important reserva natural i un gran recolzament al moviment migratori de les aus en els seus 

fluxes. 

Tanmateix, l’equilibri i correcta gestió del curs fluvial en el seu tram baix és imprescindible per a la 

dinàmica litoral, ja que el riu Tordera és la font i origen de les platges de Blanes i l’Alt Maresme. 

En la darrera dècada, la Platja de S’Abanell, dins del terme municipal de Blanes, ha patit un greu 

problema d’erosió que, en els darrers anys, s’ha accentuat encara més i cronificat en el temps, 

formant part de l’agenda social i turística del poble la gestió a cada temporada d’estiu del problema 

de manca de sorra les platges. 

A més del problema mediambiental que pateix al no desenvolupar la funció natural de platja com a 

sistema dunar, suposa un problema de protecció de les infraestructures que depenen directament 

de la platja, com són el Passeig de Mar, i els establiments i habitatges a primera línia de Mar. 

En els darrers anys, hi ha hagut actuacions per part dels diferents equips de govern i 

administracions superiors per tal de mitigar aquest problema, fent aportacions de sorra mitjançant 

draga o cantera per recuperar part de la platja, cada any en llocs diferents o mitjançant estratègies 

i sistemes també diferents, però tanmateix hi ha hagut actuacions que han sigut perjudicials per a 

la recuperació natural de l’espai. 

L’any 2007, un grup d’experts redacta l’ “Informe sobre el estado de la Playa de S’Abanell”, en el 

qual se’n fa una diagnosi i una presa en consideració de diferents solucions estructurals per a 

arranjar el problema de la pèrdua de sorra de la platja i que suposen canvis de gestió i actuacions 

en la zona del Delta. 

El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines, aprovat per la 

Diputació de Girona, va proposar la inclusió del Delta de la Tordera i el seu curs fluvial baix en les 

figures de protecció PEIN, així com la necessitat de la redacció d’un Pla Especial de Protecció del 

Paisatge i del Medi Natural, així com la revisió de les figures de planejament urbanístic que afecten 

al seu entorn. 

El Ple Ordinari de 30 de maig de 2013, l’Ajuntament de Blanes va aprovar la creació de la Taula 

del Delta de la Tordera, amb la participació dels Ajuntaments de Blanes, Malgrat, Tordera i 

Palafolls, així com les associacions d’hostaleria d’ambdós municipis costaners, i les entitats 

mediambientals de la zona. També hi eren convidats Costes de l’Estat, i l’ACA. Malgrat haver-se 

aprovat per unanimitat, no es va reunir mai. 
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Donat que l’afectació de les diferents mesures que es proposen afecten a diferents 

administracions, municipis i propietats, se’n deriva la necessitat de crear un lloc de trobada on 

coordinar accions, mètodes i finançament de les actuacions. 

L’actual situació de degradació i pressió constant dels actors públics i privats sobre l’espai deltaic 

fa necessari la planificació conjunta i territorial de l’espai, la coordinació de les actuacions com el 

camí fluvial proposat tant per vianants com ciclistes, així com les actuacions de sensibilització 

natural i la seva recuperació. 

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

Primer.  La creació i convocatòria d’una Taula de treball sobre el Delta de La Tordera, en què hi 

tinguin representació l’Ajuntament de Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls; l’Agència Catalana de 

l’Aigua; la Direcció General de Costes, una representació del CEAB; entitats mediambientals, i 

representació dels propietaris de càmpings afectats a banda i banda del riu. 

Segon. Que aquesta Taula de treball sobre el Delta de La Tordera tingui com a objecte, entre 

d’altres, la redacció i estudi d’un pla d’actuació integral de recuperació del Delta de La Tordera i la 

Platja de S’Abanell, que contempli les mesures necessàries per retornar l’equilibri al Delta de La 

Tordera i la platja, així com coordini les figures de planejament i protecció conjunt del Delta. 

Tercer. Traslladar i notificar el present acord a les administracions anteriorment citades. 

 
 

8. Precs i preguntes.  

 
 
Ref.: SJ/JSB/mgj/241116.acta.treball  


