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ACTA DE TREBALL DEL PLE  
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 22 de desembre de 2016 
Caràcter: ordinari 
Sessió: 16/2016 
Hora: 19.00  

 
I 
 

PART RESOLUTIVA 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 24 de novembre i 
13 de desembre de 2016.  

 
 

2. Donar compte de sentències judicials 

 
Es dóna compte de la Sentència núm. 757/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3 en relació amb el recurs d’apel·lació núm. 93/2015 
promogut per la Comunitat de Propietaris de l’edifici Neptuno-A en el procediment ordinari núm. 
170/2013.  
 
Es dóna compte de la Sentència núm. 245/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Girona referent al recurs ordinari 176/2011 interposat per Manuel Contreras Miralles i Maria 
Ramona Relova Gálvez contra reclamació de responsabilitat patrimonial.  
 
PROPOSTES D’ACORD DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL, D’URBANISME I 
D’HISENDA  
 

3. Aprovació del Pla Econòmic i Financer (PEF) pels exercicis 2017-2019.  

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 005217/2016. 
 
Fets 
 

1. El mandat iniciat l’any 2015 ha afrontat la finalització d’inversions iniciades l’anterior, tals 
com, la urbanització del carrer Colom, i l’arranjament de la Rambla Joaquim Ruyra, ha fet 
un esforç en la reposició de pavimentació de carrers i amb l’adquisició de les finques del 
paratge d’Els Pedrets. 
 

2. A data d’avui, per poder afrontar amb garanties les demandes de noves inversions que 
requereix la ciutadania, així com les amenaces que suposen determinats passius 
contingents, tal i com han quedat enumerats en l’annex de les bases d’execució del 
pressupost municipal 2017, cal fixar els escenaris pressupostaris futurs que permetin 
finançar les necessitats plantejades fins al final de mandat. 
 

3. L’encaix de totes aquestes necessitats, fa que, previsiblement, l’exercici 2017 s’incompleixi 
l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa, per la qual cosa es fa necessària l’elaboració 
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d’un Pla Econòmic Financer que reculli; tant la despesa financera, pel que fa a interessos i 
amortització del finançament necessari, així com la resta de despeses corrents i de capital, 
i també una projecció prudent dels ingressos esperats en el trienni objecte d’anàlisi. El Pla 
Econòmic i Financer servirà de marc per a la confecció dels futurs pressupostos 
municipals. 

  
4. El 15/12/2016, la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda, ha dictaminat la 

proposta. 
 

5. La Intervenció municipal ha informat favorablement el conjunt de l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera preveu que en cas d’incompliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, de l’objectiu del deute públic o de la regla de la despesa, s’haurà de 
formular un Pla Econòmic i Financer que permeti redreçar la situació en el termini de l’any 
en curs i el següent. 
 

2. L’article 10 de l’Ordre del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
preveu la remissió d’un pla econòmic-financer en situació d’incompliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. 

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

1. Aprovar el Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament de Blanes per als exercicis 2017 -
2019, segons document annex número 2016000639 

 
2. Trametre al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya el 

present acord, el Pla Econòmic i Financer aprovat, i els formularis i la documentació 
corresponents, per al seu estudi i resolució. 

 
 

4. Aprovar el Projecte Revisat d’Intervenció Integral a l’Àrea S’Auguer-Sa Massaneda, 
cofinançat pel Pla de Barris i sol·licitar pròrroga excepcional de 4 anys, 2017-2020  del 
termini d’execució 

 
Fets 

1. En data 2 de juliol de 2010 la Generalitat de Catalunya va notificar a l’Ajuntament de Blanes la 
resolució de 22 de juny de 2010 per a l’atorgament  dels ajuts que estableix la Llei 2/2004 de 4 de 
juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial,  7a convocatòria. 
El pressupost aprovat per a l’Ajuntament de Blanes va ser de 9.050.923,96 euros, el que implicava 
una subvenció  de 4.525.461,98 euros (50%). 
 
2. En data 6 d’octubre de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Blanes per al desenvolupament del projecte 
d’intervenció integral en l’àrea S’Auguer – Sa Massaneda, d’acord amb el programa d’actuació,  
que comprenia les anualitats 2010 a 2014. 
 
3. En data 19 de setembre de 2014 per el president de la Comissió de Gestió del Fons de foment 
del programa de barris ve resoldre atorgar Pròrroga ordinària de dos anys (2015 i 2016), per a 
l’execució del projecte. La causa va estar en la irrupció de la greu crisi financera global, que va 
afectar de manera important totes les administracions catalanes i va imposar l’adopció de mesures 
importants de reajustament pressupostari. Així, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de març de 
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2012, va aprovar el Pla d’Ajust municipal per al període 2012-2020 que va suposar el compromís 
rigorós de complir amb uns escenaris pressupostaris prudents i de gestió eficient.  
 
4. Durant els dos anys de pròrroga ordinària 2015 i 2016 el municipi de Blanes, a més de complir 
amb la legislació específica d’hisendes locals, ha anat complint amb els objectius i límits que 
estableix la normativa general d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com amb el 
termini legal de pagament proveïdors. En resum, l’Ajuntament de Blanes ha recuperat una posició 
financera sanejada que ens permet reprendre les actuacions del Projecte d’intervenció integral 
ajustant els seus imports inicials a les possibilitats actuals.  
     
5.  Pel motiu indicat, i atès l’estat d’execució de les actuacions, s’ha fet una valoració de la situació  
amb l’equip de govern de l’Ajuntament.  La proposta i conclusions de l’Ajuntament són les 
següents: 
 

- L’Ajuntament té interès en revisar i actualitzar el Projecte d’intervenció integral, després de 

procedir a una anàlisi  en profunditat,  amb la finalitat d’ajustar-lo a les possibilitats  

d’execució i  capacitat econòmica. 

- Malgrat la situació de contenció econòmica s’ha constatat una millora que possibilita poder 

destinar recursos econòmics en aquest projecte actualitzat per als propers anys. La 

proposta  consisteix en establir prioritats en base a les principals necessitats, d’acord amb 

les previsions establertes,  mantenint l’equilibri entre els diferents camps d’actuació.  

- Es proposa que se sol·liciti la pròrroga excepcional de 4 anys prevista al decret 53/2012, 

de 22 de maig 

 
6.  El projecte revisat segueix el guió, per camps, del projecte aprovat d’intervenció integral en 
l’Àrea S’Auguer- Sa Massaneda, i especifica i justifica les actuacions que es poden executar i les 
que no. En relació als requisits establerts en el decret 53/2012, de 22 de maig, es fan les següents 
consideracions: 
 
Motivació:  endarreriment en l’execució ateses les dificultats de finançament derivades del pla 
d’ajust municipal  
 
Finalització d’actuacions: El projecte d’intervenció actualitzat  inclou  actuacions ja finançades que 
es proposa executar amb l’objectiu de finalitzar el projecte. 
Equilibri pressupostari entre els camps d’actuació: El projecte revisat manté actuacions en els 8 
camps d’actuació mantenint un adequat equilibri entre els camps. 
 
7.  En data 7 de desembre de 2016, l’arquitecta municipal ha emès informe, que recull els 
antecedents esmentats i proposa la sol·licitud de la pròrroga excepcional de 4 anys del termini 
d’execució del projecte per als anys 2017-2020.  
 
8. En data 15 de desembre de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta.  
 
Fonaments de dret 
 
Llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial 
atenció. 
 
Decret 369/2004 de 7 de setembre pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004 de 4 de juny de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen  una especial atenció. 
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Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el decret 369/2004 de 7 de setembre, pel qual 
es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial. 
 
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 l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar el “Projecte revisat d’Intervenció integral en l’Àrea d’atenció especial S’Auguer – 
Sa Massaneda” amb un import final de 2.490.635,78 euros IVA inclòs, que es finança mitjançant 
els Pla Econòmic Financer del període 2017-2019 que es presenta a aprovació del Ple municipal 
en aquesta mateixa sessió.  
 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, Oficina de Gestió del Programa de Barris,  la pròrroga  excepcional de  
quatre anys, 2017-2020 del termini d’execució de les actuacions. 
 
 

5. Aprovació del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes del personal de 
l’Ajuntament.  

 
Fets 
 
1. D’acord amb l’article 1 capítol 1 de la Llei 17/2015, del 28 de Juliol, d’igualtat efectiva  entre 
dones i homes, de la Generalitat de Catalunya es recomana propiciar un marc favorable perquè el 
paper de les dones aporti tot el seu potencial al progrés i a la transformació social i econòmica. 
 
2. En data 26 de maig de 2016 es va aprovar el Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020 
que entre els seus objectius específics contempla promoure i aplicar la igualtat d’igualtat 
d’oportunitats en la contractació, la formació, la promoció i la equitat laboral i familiar del personal 
de l’Ajuntament de Blanes. 
 
3. D’acord amb les recomanacions de la legislació en matèria d’igualtat vigent i les establertes en 
plans de polítiques de dones, l’Ajuntament de Blanes posa en marxa el Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats, que comportarà molts beneficis per a les treballadores i els treballadors de 
l’organització i suposarà un avenç progressiu en la millora de la igualtat laboral entre dones i 
homes. 
 
4. El dia 1 de desembre de 2016 es porta a terme reunió amb els òrgans de representació del 
personal de l’Ajuntament, els quals validen el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes del 
personal de l’Ajuntament de Blanes. 
 
5. En data 15 de desembre de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha 
dictaminat favorablement la proposta.  
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb les recomanacions establertes a l’article 1 capítol 1 de la Llei 17/2015, del 28 de 
Juliol, d’igualtat efectiva  entre dones i homes. 
 
2. D’acord amb els objectius específics del Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020, 
aprovat pel Ple del 26 de maig de 2016. 
 
3. 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. 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar un Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes del personal de l’Ajuntament de 
Blanes, annex número 2016000611, en el sentit de fer una diagnosi qualitativa i quantitativa sobre 
la situació de la plantilla de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Blanes i proposar un pla 
d’acció per a incorporar actuacions en matèria d’igualtat entre dones i homes dins l’estructura 
interna de l’organització.  
 
L’objectiu principal del disseny i la implementació d’aquest Pla d’Igualtat d’Oportunitats és  assolir 
un millor funcionament intern del l’Ajuntament i sobretot que aquest es regeixi per principis i 
procediments de caràcter igualitari i equitatiu. En aquest sentit, aquest Pla s’elabora amb la 
intenció de  procurar equiparar les condicions de vida de dones i homes en diferents aspectes 
com: l’accés, la selecció, la promoció, la retribució, la formació, la comunicació, la salut i 
l’organització del temps de treball.  
 
2.  Fer les publicacions pertinents i notificar l’acord a la representació del personal. 
 

6. Prorrogar la concessió administrativa per a la prestació del servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers de Blanes, adjudicat a Transportes Pujol y Pujol SL. 

 
Identificació de l'expedient 
 
Expedient número 6/93, relatiu a la concessió del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de 
Blanes.  
 
Fets 
 
1. L’Ajuntament de Blanes, en data 29 de juliol de 1993,  va adjudicar a Transportes Pujol y Pujol 
SL, la concessió administrativa per a la prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers 
de Blanes, per un període de 20 anys, contracte que va finalitzar el passat dia 31 de desembre de 
2013. 
 
2. Atès que era necessari mantenir la continuïtat del servei públic fins que un nou contractista es 
fes càrrec de la gestió, i de conformitat amb la normativa aplicable a l'actual concessió, mitjançant 
escrit de l'alcalde de 17 de desembre de 2013, es va  requerir a TRANSPORTES PUJOL Y PUJOL 
perquè continués prestant el servei en les mateixes condicions que s'estava prestant fins que 
s'iniciés el servei per un nou concessionari. 
 
3. En data 24 d’abril de 2014  el Ple Municipal va aprovar la pròrroga de la concessió 
administrativa per a la prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de Blanes,  fins 
el 31 de desembre de 2015 
 
4. En data 22 de desembre de 2015 el Ple Municipal va acordar prorrogar novament la concessió 
administrativa pel període d'1 any fins el 31 de desembre de 2016. 
 
5. De conformitat amb l'article 2 del Plec de clàusules que regeix la licitació, el contracte té una 
durada de vint anys des de la data de formalització d'atorgament del contracte, essent possible 
prorrogar-lo sense excedir la durada dels cinquanta anys. 
 
6. En data 15 de desembre de 2016 la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda va 
dictaminar favorablement la proposta.  
 
Fonaments de dret 
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1. L'article 53.1.o 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 estableix les atribucions del Ple en matèria de 
contractació. Així mateix els articles 273 a 281 del mateix text legal regulen la contractació dels 
ens locals. 
 
2. El Reglament de Serveis de les corporacions Locals (decret de 17 de  juny de 1955) i el 
Reglament General de Contractació de l'Estat  (Decret 3410/1975, de 25 de novembre). 
 
3. Plec de condicions econòmico-administratives i plec de condicions tècniques que van regir el 
concurs per a la contractació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de Blanes, en règim 
de concessió administrativa. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Prorrogar la concessió administrativa per a la prestació del servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers de Blanes, contracte adjudicat a Transportes Pujol y Pujol SL, amb CIF núm. 
B17002049, fins l’adjudicació d’una nova concessió i, com a màxim, fins el 31 de desembre de 
2017. 
 
Segon. Notificar aquest acord al concessionari, i requerir-lo per a la formalització de la pròrroga de 
la concessió. 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 

7. Moció que presenta el Casas d’Amistat Català-Cubà “Julio Trigo” de Blanes de declaració 
institucional a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer 
dels EUA contra Cuba .  

 
Declaració institucional a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer 
per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba, per tal que sigui substanciada davant el Ministeri 
de Relacions Exteriors, el govern de l’Estat espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya: 
 
Exposició de motius 
 
Ja han passat 24 mesos des de que l’anterior president dels Estats Units Barack Obama 
qualifiqués el bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça de la Guerra Freda, i 
reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics dels Estats Units. 
 
Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en aquests darrers dos anys, el 
bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de vida dels cubans i les cubanes.  
 
Es calcula que el bloqueig li ha costat a la illa despeses per un valor de 125.873 milions de dòlars. 
 
El passat 26 d’octubre l’Assemblea General de Nacions Unides va votar la “Necessitat de posar fi 
al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats Units d’Amèrica contra Cuba”. En 
24 ocasions el bloqueig havia estat condemnat per l’Assemblea General de Nacions Unides, l’any 
2015 la votació contra el bloqueig a Cuba va obtenir 191 vots a favor, pràcticament la unanimitat 
de la cambra. Aquest passat any 2016 la resolució va estar aprovada sense cap vot en contra, 
amb 191 a favor i les abstencions d’EEUU i Israel. 
 
Per aquests motius l’Associació Casal d’Amistat Català-Cubà de Blanes presenta la següent 
proposta de resolució: 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Mostrar el seu suport a l’aixecament del bloqueig comercial i financer que el Govern dels 
Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i es manifesta a favor d’unes relacions basades en el 
respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre 
ambdós estats.  
 
Segon. Fer arribar al Govern de la Generalitat, al Ministeri de Relacions Exteriors i al Govern de 
l’Estat espanyol la necessitat que en les seves relacions amb les institucions dels Estats Units 
d’Amèrica expressin la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer i comercial a 
Cuba, així com els encoratgi a derogar, el més aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli.  
 
Tercer. S’acorda lliurar aquesta resolució als consolats i ambaixades de Cuba i Estats Units 
ubicades a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol.  
 
 

8. Moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC i la Cup de suport al referèndum, 
al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la 
sobirania. 

 
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució 
que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com 
a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb l’Estat un referèndum 
sobre el futur polític de Catalunya.  
 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el nostre 
país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del Parlament 
de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el 
convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha 
decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat. 
 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i 
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis 
anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís 
amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits 
per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat 
espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a 
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la 
independència del nostre país.  
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la independència, 
Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d’on actuarà plenament 
responsable i compromesa amb un món més just. 
 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple 
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una 
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a partir 
de criteris subjectius.  
 
Per tots aquests motius, 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Blanes a la resolució del Parlament de Catalunya per a 
la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 
2017. 
 
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma 
coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les institucions 
iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al 
costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política.  
 
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver 
promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per 
qualsevol altre expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.  
 
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una separació 
real de poders com a garantia de la democràcia. 
 
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la independència. 
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