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ACTA DE PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

 
Núm. de sessió:06/2017  Hora:19:30h 
Tipus:EXTRAORDINARI  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Sénia 
Data:22/06/2017      
Expedient:714/2017 
 
 
Assistents a la sessió: 
 
President: Joan Moisés Reverté 
 
Regidors i regidores: 
 
Isa Castell Solà (FSE-E) 
Elena Tobias Bellés (FSE-E) 
Fernando Bel Vidal (FSE-E) 
Alma Gimeno Blas (FSE-E) 
Pau Garcia Bel (FSE-E) 
Laia Sanz Masclans (FSE-E) 
Javier Sabater Sabater (PP) 
Arturo Martínez Hernández (PP) 
José Antonio Tíscar Mata (ERC-AM) 
Juan Miguel Tíscar Gómez (PSC-CP) 
 
S’excusen: 
 
David Capitán Cano (FSE-E)  
Eduard Robert Òdena (PDeCAT) 
 
Secretària interventora accidental: 
 
Míriam Muñoz Vidal 
 
 
S’excusa la presència al Ple dels regidors David Capitán Cano i Eduard Robert Òdena. 
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ACORDS 

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE PLE DE DATES 12, 28 D’ABRIL I 12 
DE MAIG DE 2017 

 

 

 

 

 

 
Es pregunta als assistents si volen formular observacions al contingut dels esborranys de 
les actes de Ple de les sessions de dates 12, 28 d’abil i 12 de maig. 
 
Les actes queden aprovades per unanimitat ja que els regidors i regidores no s’han 
manifestat negativament ni s’han defet observacions al contingut de la mateixa.  

 
2. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN: 
 

 

 

 

 

 
Per assentiment, els presents es donen per assabentats dels acords adoptats per les 
Juntes de Govern, així com els Decrets d’Alcaldia relatius als contiguts següents: 
 

 

o DECRETS DEL 250 AL 372 DE 2017 
o JUNTES DE GOVERN DE DATES 3,10,24 D’ABRIL I 2, 15, 29 DE MAIG DE 2017 
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3. *DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA PER AL FOMENT 
DE L’EMPRENEDORIA MITJANÇANT LA XARXA URV EMPRÈN (EXP. 702/2017) 

 
 

 

 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
Atès que des de la Regidoria d’Empresa, Ocupació i Comerç un dels objectius és fomentar 
l’emprenedoria per tal de fer disminuir el nombre d’aturats i millorar la situació econòmica 
global del municipi. 
 
Atès que URV emprèn va ser creada per la Universitat Rovira i Virgili i el seu Consell 
Social, i integra la Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses i 
l'Àrea d'emprenedoria de la Unitat de Valorització la URV. 

Atès que és la plataforma que coordina les actuacions en l’àmbit de la emprenedoria al 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Des d'URV Emprèn es programen activitats de 
sensibilització per emprendre, així com la formació d’emprenedors i l’assessorament a les 
persones emprenedores. 

Des de l’Ajuntament es té la intenció d’entrar a formar part d’aquest projecte tan profitós, 
que no suposa cap despesa econòmica i que serà molt positiu per a la ciutadania. 

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d´Empresa, Ocupació i Comerç de data 5 de juny de 2017,  amb el següent resultat : 
 
Vots a favor: 12 (8 de FS-E, 2 del PP, 1 de Junts-ERC-AM 1 del PSC-CP) 
Vots en contra : 0 
Abstencions : 0 
 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 11 
assistents: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament de la Sénia per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria 
mitjançant la xarxa URV Emprèn, d’acord amb el següent contingut annex.  
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ANNEX  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA 
MITJANÇANT LA XARXA URV EMPRÈN 
 
PARTS 
 
D’una part, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en 
endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig 

(DOGC 6633, de 29 de maig de 2014), que representa aquesta institució d’acord amb 
les competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 
202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per 
l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d’abril de 2012). La URV té el 
domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF és 
Q-9350003-A. 
 
I de l’altra, el Sr. Joan Moisés Reverté, alcalde de l’Ajuntament de la Sénia, en 
representació d'aquest Ajuntament, d’acord amb el seu nomenament pel Ple de la 
corporació amb data 13 de juny de 2015,  amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. 
Tortosa, 1 del municipi de la Sénia. 
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessària per a aquest acte. 
 
ANTECEDENTS 

  
1. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació 
superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió universitària. 
 
2. L’Ajuntament de la Sénia té l’objectiu de promoure l’emprenedoria i la creació 
d’empreses al municipi de la Sénia. 

 
3. En data 8 de març de 2006, les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 
Tarragona, de Reus i de Tortosa, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, la 
URV i el seu Consell Social, i la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona 
(CEPTA), van subscriure un conveni de creació de la Càtedra URV-Empresa sobre el 
Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses (en endavant, la Càtedra), amb la 
missió de promoure l’emprenedoria i la creació d’empreses a les comarques meridionals 

de Catalunya.  
 
4. Les activitats de la Càtedra s’integren en un projecte més ampli de la URV, anomenat 
Xarxa URV Emprèn, en la qual, juntament amb la unitat d’emprenedoria del Centre de 
Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fundació URV (en endavant, 
FURV), s’ofereix un suport integral als emprenedors, que inclou les tasques de protecció 
de la propietat industrial i intel·lectual, la valorització de la tecnologia i la creació 

d’empreses, amb la finalitat de fomentar, promoure i donar suport a l’emprenedoria al 
territori a través de les institucions que l’integren. 
 
5. En data 7 d’abril de 2010 les mateixes entitats signants del conveni de 8 de març de 
2006 i la Confederació Empresarial de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
(PIMEC) van signar un nou conveni de renovació d’aquest últim.  
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6. En data 4 de desembre 2013 les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació 
de Tarragona i de Reus, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, la URV i el seu 
Consell Social, i la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), 
Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tapies SA (IDETSA), la Jove Cambra 
de Catalunya (JCI), Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), l’Institut 
Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera (IMDL Vallsgenera), els ajuntament de 
Gandesa, Calafell, Cambrils i el Vendrell, i Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques SAM 
(GIE) van signar un nou conveni per regular la Càtedra.  

  
7. En data 17 de setembre de 2014 les entitats signants del conveni de 4 de desembre 
de 2013 van signar una addenda per regular l’adhesió i desvinculació d’entitats al 
conveni (segona addenda al conveni). Així doncs, en posteriors addendes s’hi van 
adherir noves entitats. 
 
 
Per tant, les entitats adherides avui dia a la Xarxa URV Emprèn mitjançant el conveni 
són les que s’assenyalen a continuació: 
 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona 
- Iniciatives de Desenvolupament Empresarial les Tàpies SA (IDETSA) 
- Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI Catalunya) 

- Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) 
- Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls 
- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus 
- Seniors Españoles Para la Cooperación Técnica (SECOT) 
- Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera (IMDL 
Vallsgenera) 
- Ajuntament de Gandesa 
- Ajuntament de Calafell 
- Ajuntament de Cambrils 
- Ajuntament del Vendrell 
- Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques SAM (Flix GIE) 

 
I posteriorment, mitjançant addendes: 
 

 
- Creu Roja Tarragona (tercera addenda al conveni) 
- Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) (quarta addenda al 
conveni) 
- Ajuntament de Vila-seca (cinquena addenda al conveni) 
- Ajuntament de Tortosa (sisena addenda al conveni) 

- Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca Barberà (setena 
addenda al conveni) - Viver d’empreses CONCACTIVA 
- Ajuntament de Tarragona (vuitena addenda al conveni) 
- Ajuntament de Salou (novena addenda al conveni) 
- Ajuntament d’Altafulla (desena addenda al conveni) 
- Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA) (onzena addenda al 
conveni) 
- Ajuntament de la Selva del Camp (dotzena addenda al conveni) 
- Consell Comarcal del Baix Penedès (dotzena addenda al conveni) 
 

8. En data 24 d’octubre de 2016 la URV i el seu Consell Social van signar un conveni de 
col·laboració amb la Fundació URV (en endavant, FURV) en el qual es va acordar donar 
continuïtat a la Càtedra i es va encomanar a la FURV gestionar-la per un període de tres 
anys, a comptar des de la seva signatura. 
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9. Així mateix, es van nomenar organismes promotors de la Xarxa URV Emprèn el 
Consell Social de la URV, en funció de la seva aportació regulada pel conveni 
anteriorment esmentat, i la Diputació de Tarragona, en funció de la seva aportació a 
l’apartat d’emprenedoria continguda en el conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Tarragona i la URV de data 24 d’abril de 2016. 
 
10. Tant la URV com l’Ajuntament de la Sénia tenim interès a seguir col·laborant i 

formant part de la Xarxa URV Emprèn i estem d’acord a establir unes relacions de 
col·laboració entre totes dues entitats. 
 
 
 
 
Així, doncs, formalitzem aquest conveni d’acord amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
1. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre la URV i l’Ajuntament de la Sénia 
per al foment de l’emprenedoria a les comarques meridionals de Catalunya mitjançant 
la Xarxa URV Emprèn.  

 
2. La URV i l’Ajuntament de la Sénia col·laborarem en àmbits d’interès comú establint 
convenis específics quan s’escaigui per a la promoció de l’emprenedoria i la creació 
d’empreses a les comarques meridionals de Catalunya. 
 
3. Totes dues entitats ens comprometem a intercanviar informació sobre les activitats 
d’interès mutu que cadascuna dugui a terme a través dels mecanismes que s’estableixin 
amb aquesta finalitat. 
 
4. Per facilitar la redacció, el seguiment i el compliment dels convenis específics que 
se’n puguin derivar, totes dues entitats podem designar la persona o persones que 
considerem adients. A més, aquestes persones també han de vetllar per l’execució 
correcta d’aquests convenis. 
 

5. Aquest conveni és vigent des del moment que se signa i té una durada de tres anys, 
prorrogables mitjançant addendes. El total de les pròrrogues que es facin no pot 
superar els quatre anys.  
 
6. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a 
l’altra amb sis mesos d’anticipació a la data proposada perquè expiri. En tots els casos 

cal finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en els convenis específics 
vigents en el moment de la denúncia o modificació d’aquest conveni. 
 
7. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de l’execució 
o interpretació del present conveni, les parts ens comprometem a resoldre-ho, sempre 
que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, és competència dels jutjats i 
tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Tarragona. 
 
8. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, que les parts ens 
comprometem a respectar en tot allò que sigui d’aplicació a la informació objecte 
d’aquest conveni. 
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9. En aplicació de l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, aquest document es publica al Portal de 
Transparència de la URV. 
 
I, en prova de conformitat, signem aquest conveni per duplicat, en català, en el lloc i la 
data esmentats més avall. 
 
El rector de la      L’Alcalde de 

Universitat Rovira i Virgili      l’Ajuntament de la Sénia      
 
 
Josep Anton Ferré Vidal    Joan Moisés Reverté  

          

Tarragona, __ de juny de 2017 
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4. *DICTAMEN D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
I EL SENYOR JOSÉ RAMON BELLAUBÍ CABALLER, PER LES VISITES GUIADES 
A LA RÈPLICA DEL POLIKARPOV I-16 (EXP. 665/2017) 

 

 

 

 
 

 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Quòrum: majoria simple 
 
L'Ajuntament de la Sénia i el Patronat del Camp d'Aviació han estat treballant des de l'any 
2007 per tal de donar a conèixer cultural i turísticament l’aeròdrom militar existent a les 
immediacions de la localitat, que va ser construït l’any 1937 pel Govern de la II República 
amb motiu de la Guerra Civil Espanyola, i que fou utilitzat pels dos bàndols, primer pels 
republicans i, més tard, la Legió Còndor. 
 
El Sr. José Ramon Bellaubí és propietari d’una rèplica a mida real d’un Polikarpov I-16, 
avió rus utilitzat pel bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola, el qual, mitjançant 
convenis anteriors, es pot visitar a instal·lacions municipals, amb èxit, durant les visites 
guiades que es realitzen des de l’ajuntament. 
 
Actualment, un cop dissolt el Patronat del Camp d’Aviació de la Sénia, i assumit per la 
Regidoria de Cultura l’organització i funcionament dels actes que s’organitzen per donar a 
conèixer l’aeròdrom i la història del Camp d’Aviació, s’ha modificat també el conveni 
subscrit amb el Sr. Bellaubí per completar els acords de cessió i visita de l’avió. 
 
Continuant amb aquesta positiva col·laboració que intervé en el desenvolupament turístic i 
econòmic del nostre poble, aportant valor als guiatges que es realitzen al Camp d’Aviació 
de la Sénia, es proposa aprovar el conveni entre l’Ajuntament de la Sénia i José Ramon 
Bellaubí 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de 
Cultura i Mitjans de Comunicació en data 01/06/2017, amb el següent resultat ponderat: 

• Vots a favor: 8 (de FS-E) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: 2 (de PP) 

 
Pel fins aquí exposat el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 11 
assistents:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Sénia i el Sr. José 
Ramon Bellaubí Caballer, per les visites guiades a la rèplica del Polikarpov I-16 durant 
l'exercici 2017. 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL SENYOR JOSÉ RAMON 
BELLAUBÍ CABALLER, PER LES VISITES GUIADES A LA RÈPLICA DE POLIKARPOV 
I-16 
 
REUNITS 
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D’una part l’alcalde de l’Ajuntament de la Sénia, Sr. Joan Moisés Reverté, amb DNI 
52607918H, en nom i representació de la corporació local 
 
I d’altra el Sr. José Ramon Bellaubí Caballer, amb DNI 40911174-Q i domicili a la Sénia, 
carrer Tarragona, 5. 
 
Ambdues parts es reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure 
aquest document i lliurement, 
 
EXPOSEN 
 
PRIMER. Que des de l’any 2006 l’Ajuntament de la Sénia està treballant per la museïtzació 
del que va ser aeròdrom militar durant la Guerra Civil Espanyola i de tots els elements 
vinculats. 
 
SEGON. Per aquest motiu es va encarregar un document de treball a la Universitat de 
Barcelona on hi ha establertes les línies d’actuació a l’hora d’intervenir en un espai 
patrimonial a l’antic camp d’aviació republicà de la Sénia. 
 
TERCER. Que una de les primeres fases va ser la creació de l’organisme autònom 
Patronat del Camp d’Aviació de la Sénia, estatuts del qual van ser aprovats el dia 25 de 
setembre de 2007 pel Ple de la corporació de l’Ajuntament de la Sénia .  
 
QUART. Dins del Projecte de Museïtzació del Camp d’Aviació de la Sénia, es disposa d’un 
servei de visites guiades que ofereixen guiatges al mateix aeròdrom, als edificis de la Sénia 
vinculats a la història del Camp d’Aviació, i al museu o centre d’interpretació. 
 
CINQUÈ. Que el Sr. José Ramon Bellaubí Caballer és propietari d’una rèplica a mida real 
d’un Polikarpov I-16, avió creat per ell mateix i situat al CINMS (Centre Internacional de 
Negocis del Moble de la Sénia) al polígon industrial Les Mataltes. 
 
SISÈ. Que el Patronat del Camp d’aviació de la Sénia va incloure des del 15 d’abril de 
2011, mitjançant conveni, la visita a l’avió del Sr. Bellaubí, al servei de guiatges a 
l’aeròdrom, per tal de poder donar una visió més amplia de tots els elements vinculats al 
Camp d’aviació.   
 
SETÈ. Manifesta el Sr. Bellaubí :  
 
Primer.- Que està interessat en facilitar la visita a la rèplica a mida real del seu Polikarpov I-
16 per servir de complement a les visites guiades al Camp d’aviació amb la incorporació 
d’un element essencial per donar a conèixer el patrimoni del vessant aeri del conflicte. 
 
Que per diversos motius, va proposar a l’Ajuntament de la Sénia, ubicar la rèplica del 
Polikarpov I-16 en dependències municipals. Que es va acceptar l’oferta i l’avió de mutu 
acord, va ser traslladat al CINMS (Polígon industrial les Mataltes) 
 
Segon.-  Que per poder fer front a les despeses generades en la construcció de la rèplica 
de l’avió, i en el seu manteniment, s’ha concretat una compensació econòmica que 
s’especifica a continuació: 
 

• De gener a desembre de 2017 (12 x 150) ........................1.800,00 euros 
 
Per tot això, les parts acorden celebrar el present Conveni de col·laboració d’acord amb les 
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següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. L’Ajuntament de la Sénia, dins del Projecte de Museïtzació del Camp d’Aviació 
de la Sénia, està interessat en millorar i mantenir el servei de guiatges, així com disposar 
d’un local per exposar el material cedit inicialment al Patronat, relacionat amb l’aviació 
militar, en concret les restes del Messerschmitt BF 109 E, matrícula 6-130, avió que el 
Museu de l’Aire va cedir a l’Ajuntament per ser el darrer Messerschmitt destacat a 
l’aeròdrom de la Sénia i la rèplica de l’avió reconstruït pel Sr. Bellaubi. 
 
SEGONA. El Sr. José Ramon Bellaubí Caballer cedeix a l’Ajuntament de la Sénia, la 
rèplica a mida real del seu Polikarpov I-16, que des del mes de maig de 2014, es pot visitar 
a les instal·lacions del CINMS, per poder ser mostrat durant les visites guiades que 
s’ofereixen conjuntament amb la visita al Centre d’Interpretació. 
 
TERCERA. Que l’Ajuntament de la Sénia, es farà càrrec, atesa la dissolució del Patronat 
del Camp d’aviació, segons acord de Ple de data 03/11/2014 de les despeses pactades 
anteriorment amb el Patronat, mitjançant la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la 
Sénia, corresponents a l'any 2017. Per a exercicis posteriors, es contemplarà la despesa 
en la partida pressupostària corresponent. 
 
L’Ajuntament de la Sénia satisfarà la quantitat de CENT CINQUANTA  EUROS (150,00) 
mensuals (impostos inclosos) al Sr. José Ramon Bellaubí, des del mes de gener a 
desembre de 2017, per poder fer front a les despeses generades en la construcció de la 
rèplica de l’avió, i en el seu manteniment. 
 
QUARTA. Els costos d’aquest conveni aniran amb càrrec de la partida pressupostària 
336.482.36. 
CINQUENA. Aquest conveni té vigència des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, 
 
SISENA. L’Ajuntament de la Sénia podrà resoldre aquest conveni abans de la data de la 
seva finalització: 
 
 a) Per acord de la Junta de Govern del l’ajuntament. 
 b) En cas de finalització del servei de visites guiades a l’aeròdrom 
 
I com prova de conformitat, signem aquest document per duplicat en el lloc i la data 
esmentats més avall. 
 
La Sénia, juny de 2017 
 
L’alcalde 
 
Joan Moisés Reverté                                             José Ramon Bellaubí Caballer 
 
 
En dona fe, 
La secretària acctal. 
 
Míriam Muñoz Vidal 
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5. *DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI DE GESTIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA PER TAL DE REALITZAR LA GESTIÓ FORESTAL A 
LES FORESTS DE LA SEVA TITULARITAT DE FORMA CONJUNTA AMB LES 
FORESTS DE TITULARITAT DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ (Exp. 708/2017) 

 

 

 

 

 

 

Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Esports, Infància i Medi Ambient 
Quòrum: Majoria Simple 
 
Des de la regidoria d’Esports, Infància i Medi Ambient, es treballa per millorar la gestió dels 
diferents aspectes mediambientals del municipi i per impulsar les activitats que es 
desenvolupen en el territori es faci de forma respectuosa amb el medi, per poder preservar 
l’entorn natural de la Sénia.  
Atès la titularitat de l’Ajuntament de la Sénia de la utilitat pública de la forest del Barranc de 
Valldebous, i la titularitat del DARP de les forests de La Fou, Refalguerí i Vallcaneres Altes. És 
intenció d’aquest Ajuntament cooperar amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) per tal d’optimitzar la gestió forestal i l’aprofitament dels productes del 
bosc a les forests de titularitat pròpia conjuntament amb les forests de titularitat del DARP, 
nomenades amb anterioritat.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent conveni de l’annex 1.  Aquesta 
proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’esports, infància i 
medi ambient de data 9 de juny de 2017  amb el següent resultat : 
 
Vots a favor: 8 FS-E, 2 PP, 1 Junts-ERC-AM 
Vots en contra : 0 
Abstencions : 1 PSC-CP 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 11 assistents:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació i l’Ajuntament de la Sénia per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la 
seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
SEGON. Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 
 
 
ANNEX 1. 
Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
l’Ajuntament de la Sénia per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat 
de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. 
Barcelona,  
 
INTERVENEN 
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D’una banda, el senyor  David Mascort Subiranas, secretari general del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d’ara endavant DARP), en virtut del 
nomenament efectuat per DECRET 27/2016, de 14 de gener. Intervé en aquest acte en virtut 
de la delegació de competències efectuada per Resolució AAM/878/2011, de 31 de març, de 
delegació de competències del titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5858, de 
13.4.2011). 
 

I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Moisés Reverté, en virtut d’alcalde de l’Ajuntament de la Sénia, 
 
Les dues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per a subscriure el present conveni, i, 
a tal efecte 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que d’acord amb la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la gestió de la forest 
compren el conjunt d’activitats d’índole tècnica i material relatives a la conservació, la millora i 
l’aprofitament de la forest. Així mateix, la aquesta Llei estableix que les competències de la 
comunitat autònoma i dels ens locals propietaris de forests es regulen d’acord amb a la 
normativa autonòmica.  
 
II. Que la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, indica entre d’altres els següents 
objectius: 

- Promoure una silvicultura adequada i les activitats de primera transformació dels 
productes del bosc fomentant la creació local d’ocupació, principalment en comarques 
de muntanya i en les zones de vocació forestal i millorar la rendibilitat de les masses 
boscoses. 

- Millorar la gestió dels aprofitaments silvopastorals mitjançant accions 
d’assessorament, suport i tutela de l’administració forestal. 

- Fomentar la col·laboració de les administracions locals en la protecció dels terrenys 
forestals de llur territori. 

- Promoure la investigació i l’experimentació forestals i la formació dels productors o 
gestors d’activitats forestals. 
 

III. Que d’acord amb l’ article 15 de la Llei 6/1988, de 30 de març, la gestió de les forests 
d’utilitat pública correspon als titulars d’aquestes. L’administració forestal ha de gestionar els 
terrenys forestals declarats d’utilitat pública si així s’acorda entre el titular i l’administració 
forestal, mitjançant el conveni de gestió corresponent, el qual ha de determinar les obligacions 
de cada part i la reinversió dels ingressos. 
 
IV. Que el DARP, mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, té atribuïdes les competències en l’àmbit dels boscos que inclouen 
la de gestionar les forests del domini públic forestal. Així mateix, el DARP té un coneixement 
ampli de la realitat i la situació forestal dels boscos objecte d’aquest conveni degut a la seva 
llarga experiència en gestió forestal. 
 
V. Que l’Ajuntament de la Sénia té entre les seves competències en matèria de sostenibilitat 
ambiental, la de gestionar els boscos de la seva que es relacionen a l’annex 1 d’aquest 
conveni, amb els objectius següents: 

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4169
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- Contribuir a la estabilitat de la població rural del terme municipal. Manteniment de 
professions especialitzades relacionades amb la gestió del bosc i creació de llocs nous 
de treball directes i indirectes. 

- Gestió forestal dels boscos de forma ordenada, sense estar sotmesos a la variació i la 
pressió dels diferents elements estructurals dels mercats i meteorològics. 

- Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de 
forma compatible amb la millora de la resiliència dels boscos, la seva biodiversitat i el 
seu ús públic. 

- Divulgació de tasques de gestió forestal i d’aprofitaments dels productes dels bosc. 
 
VII. Que atesa aquesta concordança d’objectius i d’acord amb el que preveu l’article 15.2 de 
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, les parts signatàries acorden establir un 
conveni que faci possible que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
realitzi la gestió  de les forests de propietat d’entitats locals del seu terme municipal i 
l’assoliment dels objectius  marcats por la normativa sectorial estatal i de Catalunya, de forma 
conjunta amb la gestió de les forests  dels Ajuntaments interessats, per tal d’estalviar recursos 
humans i materials i d’optimitzar  els resultats que s’obtinguin dels aprofitaments  
És per això que les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà d’acord amb 
les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.  Objecte 
Mitjançant aquest conveni l’Ajuntament de la Sénia convenia amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant DARP) la gestió de les forests 
d’utilitat pública que es relacionen a l’annex 1 i de les altres de la seva propietat que es 
relacionen a l’annex 2, per tal d’optimitzar la gestió i promoure la creació local d’ocupació. 
 
Segona. Àmbit d’actuació 
El DARP realitzarà la gestió de les forests propietat de l’Ajuntament de la Sénia de forma 
conjunta amb la gestió de les forests de titularitat pròpia que es relacionen a l’annex 3 i amb la 
gestió de les forests d’altres entitats locals interessats, amb les quals subscriurà el 
corresponent conveni, en aplicació del que estableix l’article 15.2 de la Llei 6/1988, de 30 de 
març, forestal de Catalunya.  
 
Tercera. Naturalesa 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i està expressament exclòs de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic segons preveu l’article 4.1.c) del seu text 
refós, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Quarta. Activitats en la gestió de les masses forestals 
Les actuacions a realitzar pel personal tècnic del DARP són les següents: 

• Recolzament en la defensa de la propietat de les forests: partionaments, afitaments, 
informes de possessió.  

• Gestió d’ocupacions en forests. 

• Recolzament en la redacció o revisió dels Instruments d’Ordenació Forestal (IOF) a 
elaborar per a aconseguir una planificació multifuncional integrant els vectors 
ambientals i de biodiversitat. 

• Organització, control, direcció i seguiment  dels IOF i les activitats que se’n derivin: 
marcatge dels arbres si és precís, seguiment i control tècnic de les actuacions, control 
del compte de resultats de les actuacions. 

• Planificació, direcció i  seguiment d’actuacions de prevenció d’incendis forestals. 

• Planificació, direcció i  seguiment d’actuacions de control de l’erosió. 
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• Planificació, direcció i  seguiment d’actuacions de seguiment o lluita contra plagues i 
malalties forestals. 

• Planificació i seguiment d’actuacions relacionades amb el lleure en els boscos. 

• Coordinació amb els espais protegits que afectin a les forests de l’entitat local.  

• Assessorament de qualsevol subvenció i inversió de l’entitat local relacionada amb els 
boscos.  

• Organització, control i direcció de les actuacions aprovades al Pla anual 
d’aprofitaments forestals.  
 

Cinquena. Obligacions de les parts. 
 
Obligacions del DARP: 
1. El DARP facilitarà el personal tècnic propi amb coneixements i experiència en gestió 

forestal per donar suport a la gestió de les forests i aconseguir un increment de la 
superfície gestionada i per tant dels aprofitaments obtinguts. 

2. Dels rendiments nets obtinguts dels aprofitaments forestals de fusta (preu final de venda 
menys costos de extracció i transport si existeixen) en les forests relacionades a l’annex 3 
de la seva propietat, el DARP aportarà un 100%  a un fons comú per a la realització 
conjunta de tasques de gestió i divulgació de les actuacions  forestals. A tal efecte 
s’ingressarà l’import corresponent al compte restringit de la Generalitat de Catalunya.  

3. Organitzar la licitació conjunta dels aprofitaments fustaners de les forests relacionades en 
els annexos 1, 2 i 3 d’aquest conveni proposar la data per a la seva realització.  
 

Obligacions de l’Ajuntament de la Sénia: 
 
1. Proposar al DARP les actuacions a realitzar en les forests relacionades a l’annex 1 i 2 per 

tal d’incloure en un pla de millores les actuacions consensuades amb el DARP.  
 
2. En compliment de l’article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 

l’Ajuntament aportarà el 15% dels beneficis obtinguts en les forests dels annexos 1 i 2 
mitjançant la gestió conjunta dels aprofitaments de la fusta (preu final de venda menys 
costos de extracció i transport si existeixen) al fons comú per a la realització de tasques 
de gestió i divulgació de les actuacions  forestals. A tal efecte s’ingressarà l’import 
corresponent al compte restringit de la Generalitat de Catalunya. 
 

3. Licitar anualment de forma conjunta amb el DARP els aprofitaments fustaners procedents 
de les forests relacionades en els annexos 1 i 2 en la data proposada per aquest últim. 

 
Sisena. Gestió del fons comú. 
 
El fons comú per a la realització conjunta de tasques de gestió i divulgació de les actuacions 
forestals pel desenvolupament forestal serà gestionat pel DARP, amb les següents finalitats 
segons ordre de prioritat: 
 

• Cobrir, en cas necessari, la part proporcional dels costos dels tècnics extres que el 
DARP aportarà per tal d’augmentar la superfície de gestió. 

• Assegurar la suficient biomassa forestal de proximitat com a combustible dels 
equipaments públics de titularitat de l’entitat local, assignant el preu de la mateixa en 
la comissió mixta. 

• Realitzar actuacions de construcció i millora de la xarxa viària per afavorir la gestió i la 
prevenció d’incendis. 

• Realitzar actuacions de prevenció d’incendis i millora de la massa forestal. 
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• Atendre a altres millores planificades en les forests. 

• Implementar mesures de foment de les pastures. 

• Actuacions d’investigació i  divulgació forestal de forma conjunta. 
 
Setena. Comissió Mixta 
 
Amb la finalitat de fer el seguiment dels acords objecte d’aquest conveni, es constituirà una 
comissió mixta d’àmbit comarcal  formada per un representant de cadascuna de les entitats 
locals que subscriguin conveni i per un representant designat pel DARP. L’Ajuntament de la 
Sénia, s’integrarà a la comissió mixta, mitjançant el càrrec electe que a tal fi designi el Ple de 
la Corporació, sense perjudici de que si és el cas, pugui delegar expressament aquesta 
representació en associacions de l’àmbit forestal que vetllin pel seus interessos. Participarà 
també en aquesta comissió mixta el tècnic comarcal del DARP, que  actuarà com a secretari.  
Les funcions de la comissió mixta són: 

a) Aprovació d’un pla de millores d’acord amb les prioritats de gestió del fons comú.  
b) Control de la gestió del fons comú. 
c) Interpretar el conveni, elaborar  l’informe i la proposta de resolució de les possibles 

controvèrsies entre les parts. 
d)  Qualsevol altre funció que acordin les parts relacionada amb l’optimització dels 

beneficis derivats de la gestió conjunta. 
El règim de funcionament i la periodicitat de les reunions es determinarà de comú acord. 
 
Vuitena. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor l’endemà de la seva signatura i per un període de tres anys 
prorrogable per acord d’ambdues parts. No obstant això, es resoldrà anticipadament quan 
concorri alguna de les causes següents: 

a) Comú acord de les parts. 
b) Denúncia d’una de les parts, que s’haurà de comunicar amb una antelació mínima 

d’un mes. 
c) Incompliment de les seves clàusules. 
d) Impossibilitat legal o material de donar-li compliment. 

 
Novena. Jurisdicció 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa les possibles controvèrsies que 
puguin sorgir de la interpretació, l’execució i la resolució d’aquest conveni o de les seves 
addendes, mitjançant la comissió mixta. Si hi ha controvèrsies, les actuacions litigioses que es 
poguessin plantejar, atesa la seva naturalesa juridicoadministrativa, restaran sotmeses a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat el present conveni i a un sol efecte, en 
el lloc i dia assenyalats a l’encapçalament. 
 
 
El secretari general del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació 

L’alcalde de l’Ajuntament de La Sénia 

  
David Mascort Subiranas 
Secretari general 
P.d. Resolució AAM/878/2011, de 31 de 
març, DOGC núm. 5858, de 13.04.2011 

Joan Moisés Reverté 
L’alcalde 

 

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4169
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Annex 1  
Relació de forest d’Utilitat Publica de titularitat de l’Ajuntament de la Sénia 
 

FOREST CUP ELENC 

Barranc de Valldebous T-17  

 
 
Annex 2 
Relació d’altres forest de titularitat l’Ajuntament de La Sénia 
 
 
Annex 3 
Relació de forests de titularitat del DARP 
 

FOREST COMARCA MUNICIPI CUP ELENC 

LA FOU MONTSIÀ La Sénia T-2 1001 

REFALGUERÍ MONTSIÀ La Sénia T-3 1002 

VALLCANERES ALTES MONTSIÀ La Sénia T-95  
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6. *DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES 
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE LA 
SÉNIA (EXP.1074/2015) 

 

 

 

 
 

 

 

Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Esports, Infància i Medi Ambient 

Quòrum: Majoria Simple 

 

 

Des de la regidoria d’Esports, Infància i Medi Ambient, es treballa per millorar la gestió i 

minimitzar els riscs dels diferents aspectes mediambientals al municipi. 

Atès que el municipi esta situat en zones amb un alt risc d’incendi forestal. L’existència de 

contacte entre el nucli de població i les instal·lacions on s’hi troben persones, animals o 

bens situades a prop dels terrenys forestals, genera una situació de vulnerabilitat respecte 

a la seva protecció.  

Amb la finalitat de donar compliment a les obligacions establertes per l’article 3 de la Llei 

5/2003, modificada per la Llei 2/2014, s’ha realitzat amb l’assistència tècnica de la 

Diputació de Tarragona un plànol de delimitació de la franja de protecció per risc d’incendi 

forestal al terme municipal de la Sénia.  

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures 

de prevenció dels incendis forestals al municipi de la Sénia, relacionat a l’annex 1. Aquesta 

proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’esports, 

infància i medi ambient de data 9 de juny de 2017  amb el següent resultat : 

Vots a favor:  8 FS-E 

Vots en contra : 0 

Abstencions : 4 (2 PP, 1 Junts-ERC-AM, 1 PSC-CP)  

 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 11 

assistents:  

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació de mesures de prevenció dels 

incendis forestals al municipi de la Sénia.   

SEGON.- Sotmetre el plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals 

al municipi de la Sénia, a tràmit d’informació pública pel període de 30 dies naturals 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament. Durant aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i 

presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. 
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TERCER.- Trametre el plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis 

forestals al municipi de la Sénia a la Direcció General de Forests del DARP, perquè emeti 

el seu informe perceptiu.  

QUART.- Notificar aquest acord a la unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona. 
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7. *DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, MODALITAT DE 
SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDIT EXTRAORIDARI, AMB CÀRREC AL 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA, ANUL·LACIONS O BAIXES DE CRÈDITS 
D’ALTRES APLICACIONS I OPERACIONS DE CRÈDIT (EXP. 677/2017)  

 
 

 

 

 

 

 

Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 

Quòrum: Majoria simple 

Expedient número 677/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 de juny s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 6 de juny, ha proposat les partides i els imports que s’han 
de modificar. 
 
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
4. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement, en data 15 de juny. 
 

• FONAMENTS DE DRET 
 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament1 es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

                                                        
1  Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a 
l’article 177.5 del TRLRHL. 
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3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les 
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta 
d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d’Hisenda, en sessió de data 14 de juny de 2017, amb el següent resultat: 
 
 
Vots a favor: 8 (de FS-E) 
Vots en contra: Cap 
Abstencions: 4 (2 del PP i 1 de Junts-ERC-AM i 1 del PSC-CP) 
 
 
El regidor Arturo Martínez Hernàndez (PP) s’ha d’absentar de la sessió per motius de 
salud, quedant els assistents a la sessió de  Ple de data 22/06/2017 de la següent manera: 
 
Assistents a la sessió: 
 
President: Joan Moisés Reverté 
 
Regidors i regidores:Isa Castell Solà (FSE-E),Elena Tobias Bellés (FSE-E),Fernando Bel 
Vidal (FSE-E),Alma Gimeno Blas (FSE-E), Pau Garcia Bel (FSE-E), Laia Sanz Masclans 
(FSE-E), Javier Sabater Sabater (PP), José Antonio Tíscar Mata (ERC-AM), Juan Miguel 
Tíscar Gómez (PSC-CP) 
 
 
Per tot el fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 7 vots a favor (FS-E) i 
3 abstencions (1del PP, 1 d’ERC-AM, 1 del PSC-CP) 
 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 4/2017, 
per import de 1.075.871,28 €, que cal finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a 
despeses generals, anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del 
pressupost vigent de la corporació i amb la concertació d’una operació de crèdit. 
 
 
Despeses a finançar: 
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1/ Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

337.600.02 SOLAR ADJACENT 
CASAL JUBILATS 

36.300,00 12.000,00 48.300,00 

341.482.07 CONVENI C.F. LA 
SÉNIA 

16.480,00 4.000,00 20.480,00 

342.622.02 PAVELLÓ 
POLIVALENT 

312.000,00 857.262,28 1.169.262,28 

 
 

Total suplements de crèdits:  873.262,28 

 
2/ Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Proposta de 
consignació 

151.609.18 COMPRA IMMOBLE C/ MAJOR 60 26.000,00 

165.619.20 
SUBSTITUCIÓ PALS DE L'ENLLUMENAT I TELEFONIA 
PLAÇA AMÈRICA 9.000,00 

336.202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.904,00 

933.623.26 ASCENSOR EDIFICI AJUNTAMENT 98.705,00 

151.609.19 MILLORA SERVEIS URBANÍSTICS DELS DOMENGES 66.000,00 

 
 
 

Total altes de crèdits:  202.609,00 

 

Total modificació de 
crèdits:  1.075.871,28€ 

 
Finançament: 
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 203.705,00 

 
2/ Baixes dels crèdits de partides de despeses que no perjudiquen el funcionament normal 
dels serveis 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

161.619.1
3 
 

DIPOSIT AIGUA 
POTABLE 
 

4.394,00 
 

2.904,00 
 

            1.490,00 
 

 
3/ Operació de crèdit 
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Concepte Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

011.913 
 

CONCERTACIÓ 
PRÉSTECS 
 

210.000,00 
 

869.262,28 
 

1.079.262,28 
 

 

Total finançament :  1.075.871,28€ 

 
 
SEGON. El Pressupost general de l’exercici 2017, incorporant la modificació de crèdit en 
tràmit, no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la 
despesa i si en l’objectiu del deute públic, amb la qual cosa, d’acord amb l’art. 21 de la 
LOEPSF s’hauria d’elaborar un pla econòmic financer a un any per tornar a l’equilibri. 
Donat que aquesta corporació ja disposa d’un pla econòmic financer vigent, no serà 
necessari elaborar-ne un altre.   
 
 
TERCER. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
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8. *DICTAMEN SOBRE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG 
TERMINI (EXP. 349/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 

Quòrum: Majoria simple 

Considerant que amb data 4 de maig de 2017 s'inicià el procediment per a concertar una 
operació de préstec per al finançament de les obres de construcció d’un pavelló polivalent i 
l’adquisició d’un solar adjacent al casal de jubilats prevista en el pressupost d'aquest 
Ajuntament per a l'exercici 2017 i en la modificació pressupostària nº 4. 

Considerant que amb data 10 de maig de 2017 la Intervenció va emetre un informe sobre 
les condicions que havia de tenir l'operació en aplicació dels criteris de prudència 
financera, així com per a valorar la viabilitat de la concertació de la citada operació de 
préstec per al finançament de les obres de construcció d’un pavelló polivalent i l’adquisició 
d’un solar adjacent al casal de jubilats prevista en el pressupost d'aquest Ajuntament per a 
l'exercici 2017 i en la modificació pressupostària nº 4. 

Considerant que amb data 11 de maig de 2017, es sol·licità una oferta a les entitats 
financeres del municipi, atorgant-los fins al dia 1 de juny del 2017 per a la seva 
presentació.  

Considerant que durant el termini, es van presentar les ofertes que consten en l'expedient.  

Considerant les ofertes presentades i després de la recepció de l'informe de valoració 
tècnica, es realitzà la proposta d'adjudicació a favor de  Banco de Sabadell S A. 

Considerant que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativa d’Hisenda, en sessió de data 14 de juny de 2017, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 (de FS-E) 
Vots en contra: Cap 
Abstencions: 4 (2 de PP i 1 de Junts-ERC-AM i 1 del PSC-CP) 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe proposta de la Secretaria de 
data 12 de juny de 2017. 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 7 vots a favor (FS-E) i 3 
abstencions (1 del PP, 1 de ERC-AM i 1 PSC-CP): 

PRIMER. Adjudicar la concertació de l'operació de préstec per al finançament de les obres 
de construcció d’un pavelló polivalent i l’adquisició d’un solar adjacent al casal de jubilats, a 
Banco de Sabadell S A, en les condicions següents: 

Import préstec : 1.079.262,28 € 
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Termini : 10 anys (inclòs 1 any de disponibilitat del préstec i carència d’amortització de 
capital). 

Tipus d’interès: Euríbor 3  mesos + 73 pb (0,73%) 

Revisió Trimestral 

Pagament de quotes trimestral. 

Sense comissions. 

Preus establerts segons prudència financera mes de maig 2017.  

SEGON. Notificar l'adjudicació a les entitats financeres que van presentar una oferta i van 
resultar excloses.  

TERCER. Notificar aquest Acord a Banco de Sabadell S A, adjudicatari de la citada 
operació de préstec a llarg termini, i citar-lo per a la seva formalització.  

No obstant això, la Corporació ha d'acordar el què estimi pertinent. 
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9. *DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ 
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE D’OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIVALENT (EXP. 680/2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 

Quòrum: Majoria simple 

 

Atès que amb data 14/06/2017 l'alcalde, Joan Moisés Reverté, va detectar la necessitat de 
realitzar la contractació de les obres consistents a Realització de les obres consistents en la 
"Construcció del Pavelló Polivalent" d'acord amb el projecte redactat pels arquitectes Liberto 
Jornet Iranzo, Inés Sanz Rodríguez, Manel Cervera Ferré i Jordi Sales Moliner per tal de 
disposar d'un edifici polivalent de pública concurrència per a que l'Ajuntament pugui realitzar 
qualsevol mena d'esdeveniment que es pugui encabir: fires, exposicions, actuacions musicals, 
festes populars, mercat, activitats esportives, et.. Aprovat el Projecte d' Obres corresponent, 
efectuat el replanteig i existint la disponibilitat dels terrenys, s' incorpora el mateix a aquest 
expedient de contractació. 
  
Vistes les característiques de l' obra es considera com procediment més adequat el 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació. 
  
Atès que es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
  
Atès que  es va emetre Informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable, el procediment a 
seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte. 
  
Atès que amb data 19 de juny, per Resolució d'Alcaldia es va aprovar iniciar l'expedient per a 
la contractació referida motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 
  
Atès que  es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte. 
  
Atès que es va realitzar per part de la secretària  interventora accidental la retenció de crèdit 
oportuna i es va emetre Informe de fiscalització de l' expedient. 
  
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l' establert en l'article 110 
i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Personal i Ensenyament en data 14/06/2017 amb el següent resultat:  
  
Vots a favor:  8 FS-E 
Vots en contra: 0 
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Abstencions: 2 PP, 1 ERC-AM, 1 PSC-CP 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 7 vots a favor (FS-E) i 3 
abstencions (1 PP, 1 REC-AM, 1 PSC-CP): 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta 
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra consistent  
en la "Construcció del Pavelló Polivalent" d'acord amb el projecte redactat pels arquitectes 
Liberto Jornet Iranzo, Inés Sanz Rodríguez, Manel Cervera Ferré i Jordi Sales Moliner, 
convocant la seva licitació. 
  
SEGON. Autoritzar, en quantia de 1.079.493,03 euros, la despesa que per aquest Ajuntament 
representa la contractació referida, amb càrrec a l'aplicació 342.622.02 de l' estat de 
despeses del Pressupost Municipal d' aquest Ajuntament per l' exercici 2017.  
  
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte d'obres de l"Construcció del Pavelló Polivalent" d'acord 
amb el projecte redactat pels arquitectes Liberto Jornet Iranzo, Inés Sanz Rodríguez, Manel 
Cervera Ferré i Jordi Sales Moliner per procediment obert oferta més avantatjosa, diversos 
criteris d'adjudicació. 
  
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant 
anunci de licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis dies puguin presentar les proposicions 
que estimin pertinents. 
  
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb 
una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que s' hagi de celebrar per a la 
qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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10. *DICTAMEN SOBRE EL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
PER AL PROJECTE SINGULAR A L’INSTITUT DE LA SÉNIA CURSOS 2017/18 i 
2018/19 (EXP. 734/2017) 

 

 

 

 
 

 

Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i 

Ensenyament 

Quòrum: Majoria simple 

Des dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre s’ha 
proposat a l’Ajuntament la firma del Conveni de col·laboració per al desenvolupament del 
“PROJECTE SINGULAR” en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat 
dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria de l’Institut de la Sénia.  

El mateix conveni va ser aprovat també l’any 2016 i el projecte ha estat aplicant-se el 
passat curs 2016/17, de manera que ara es proposa renovar-lo per 2 cursos més. Per part 
de la Regidoria d’Ensenyament es considera oportuna la col·laboració donat que es 
fomenta la inclusió escolar, social i laboral de determinats alumnes amb algunes 
dificultats. 

 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió 

Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament, reunida en sessió de 30 de maig de 

2017 , amb el següent resultat: 

vots a favor:  8  (4 FS-E, 2 PP, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP) 

vots en contra : 0 

Abstencions : 0 

 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 10 
assistents: 

 

PRIMER. Aprovar el següent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sénia i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del 
Projecte Singular a l’Institut de la Sénia, autoritzant l’alcalde per a la signatura dels 
documents oportuns. 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I 
L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA  PER AL PROJECTE SINGULAR, EN EL MARC DE 
LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE 
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 

 

Barcelona, xxxxxxxxxx de 2017 

 

REUNITS: 
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PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 61/2016 de 19 de 
gener, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 
20 de juliol de 2011, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 

 

PER L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

 El/La senyor/a Joan Moisés Reverté alcalde/essa de la Sènia, en virtut de les facultats 
atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 

EXPOSEN: 

Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar 
mesures específiques d’atenció a la diversitat  per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes 
mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a 
alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar. 
Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum d’acord 
amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica.  

 

Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització 
d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o 
extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació 
laboral o professional.  

  

Que l’Institut de la Sénia ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc de 
les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de Projecte singular. L’objecte 
principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de 
l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació 
greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió 
escolar, social i laboral. 

 

Que l'Ajuntament de la Sénia és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn 
sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’Institut de la Sénia col·laborant en el projecte 
Projecte singular, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu 
d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 

 

Que l'Ajuntament de la Sénia disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar 
la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a 
les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
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Que tant el Departament d’Ensenyament com l'Ajuntament de la Sénia consideren positiu 
optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi. 

 

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 

 

CLÀUSULES: 

PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i que l'Ajuntament de la Sénia en matèria d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a través del 
projecte Projecte singular 

 

SEGONA.- L’Institut de la Sénia durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel consell 
escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i laboral de determinats 
alumnes es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre 
en un període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.  

 

Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que a través de la 
col·laboració de l'Ajuntament de la Sénia les realitzen fora del centre educatiu, queden 
cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver estat autoritzades pel consell 
escolar del centre.  

 

TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 3r i/o 
4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell 
d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i 
que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels 
requisits següents:  

 

Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es poden 
incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip docent, i quan 
s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.  

 

Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació 
positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa. 

 

A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 

 

Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan 
equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa. 

 

Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada 
amb un document de compromís educatiu. 

 

L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé durant un o 
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més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva família, el seu 
tutor/a i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a 
l’inici de curs.  Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del curs si la 
valoració  de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima favorable. 

 

QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats formatives de 
cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les competències bàsiques 
de l’etapa. 

 

Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de 3r o 4t 
d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en el projecte quan sigui adient. 

 

CINQUENA.- Que l'Ajuntament de la Sénia es compromet a facilitar l’accés dels alumnes 
a les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per 
aquesta raó es formalitzarà un document de col·laboració per part de l’Ajuntament amb 
cada una de les entitats que col·laboren d’acord amb el model que s’annexa. Aquestes 
activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes 
continuaran escolaritzats a tots els efectes a l’Institut de la Sénia durant el temps que les 
duguin a terme. 

 

Que l'Ajuntament de la Sénia col·laborarà amb el centre docent en què l'alumnat està 
escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així mateix facilitarà al 
centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i consegüent orientació del 
procés d'aprenentatge dels alumnes. 

 

SISENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per a 
l'Ajuntament de la Sénia 

 

SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa del projecte 
i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte al consell escolar del 
centre, del qual l'Ajuntament de la Sénia en forma part. 

 

La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, del seu 
seguiment i dels resultats. 

 

VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per al 
Departament d’Ensenyament. 

 

NOVENA.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2017, i 
desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019. Podrà prorrogar-se sempre que ho 
manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la finalització de la seva 
vigència. 

 

DESENA.- L'Ajuntament de la Sénia es compromet a complir la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el què preveu la Llei 
orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
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desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 

 

ONZENA.- L'Ajuntament de la Sénia es compromet a donar compliment a la normativa 
vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’Enjudicament Civil. 

 

DOTZENA.- Seran causes de resolució del conveni: 

 

a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 

c) Les generals establertes per la legislació vigent. 

 

TRETZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació del 
conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut de la seva 
matèria. 

 

Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o triplicat si 
l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, en prova de conformitat, 
el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra. 

 

LA DIRECTORA GENERAL D’EDUCACIÓ 
SECUNDARIA OBLIGATORIA I 

BATXILLERAT 

L'ALCALDE DE LA SÉNIA 

 

 

Montserrat Llobet i Bach  

                                            

 

 

Joan Moisés Reverté 
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11. *DICTAMEN SOBRE LES BASES REGULADORES DE LES BEQUES PER 
TRANSPORT ADREÇADES A ESTUDIANTS DE LA SÉNIA 2017 8EXP. 736/2017) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 

Quòrum: majoria simple 

Per part de la Regidoria d’Ensenyament es considera convenient donar suport a les 
famílies de la Sénia que tenen estudiants fora de la població, atenent a les condicions 
econòmiques i acadèmiques de cada cas, motiu pel qual s’han elaborat unes bases que 
regularan aquestes possibilitats de beca. 

  
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió 

Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament, reunida en sessió de 30 de maig de 2017 , 

amb el següent resultat: 

vots a favor:  8  (4 FS-E, 2 PP, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP) 

vots en contra : 0 

Abstencions : 0 

 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 10 
assistents: 

 

PRIMER. Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de beques per transport 
adreçades a estudiants de la Sénia per a l’any 2017, publicant el seu contingut al tauler 
d’anuncis municipal, al BOPT i als mitjans habituals de divulgació de l’Ajuntament. 

 

BEQUES PER TRANSPORT ADREÇADES A ESTUDIANTS DE LA SÉNIA 2017 
 

BASES REGULADORES: 

1a. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de beques per a estudiants empadronats al 

municipi de la Sénia que s’hagin de desplaçar per cursar estudis postobligatoris de 

Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de Grau.  

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 

326.481.03 de l’exercici pressupostari 2017 per  una  quantia  de 12.000 €, per atendre les 
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obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de les beques. Si les 

sol·licituds de beques presentades excedeixen de les disponibilitats pressupostàries, 

l’import de les beques es reduirà proporcionalment, atenent a les condicions econòmiques 

de les famílies i als resultats acadèmics de l’estudiant. 

2a. Persones beneficiàries 

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que compleixin els 

requisits següents: 

- Estar empadronat/da i residir al terme municipal de la Sénia de manera continuada durant 

els 5 anys anteriors a la data de  presentació  de  la sol·licitud. 

- Tenir una edat compresa entre els 16 i els 25 anys ambdós inclosos, en el moment de la 

matrícula. 

- Estar matriculat/ada en el curs 2016-2017 en estudis postobligatoris de Batxillerat, Cicles 

Formatius de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de Grau, sempre i quan no es 

puguin cursar a la Sénia. 

- Els ingressos nets de la unitat familiar a la que pertany l’estudiant no han d’excedir del 

SMI/persona. (Exemple: la família és de 4 persones, mare, pare i 2 fills. Els ingressos nets de tota la família 

a l’any són de 30.000 € : 12 mesos= 2.500 €: 4 persones= 625 €; com que el SMI 2017 és de 707 €, l’estudiant 

SÍ  que pot sol·licitar beca.) 

- La persona beneficiària/sol·licitant i les persones que integren la unitat familiar han d’estar 

al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i no trobar-se sotmeses a 

cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment 

sancionador incoat per aquest motiu.  

3a. Sol·licitud i  documentació 

Les persones interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases 

han de presentar la sol·licitud, d’acord amb els models adjunts, que estaran disponibles al 

web oficial de l’Ajuntament de la Sénia,  junt amb les bases reguladores i altres documents 

de divulgació: 

- Annex 1 (dades personals i familiars de l’estudiant o del tutor sol·licitant si l’estudiant és 

menor d’edat) 

- Annex 2  (declaració jurada o promesa de la persona beneficiària/sol·licitant d’estar al 

corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i les altres obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i de no 

trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap 

procediment sancionador). 

- Annex 3 (certificat bancari de les dades del compte corrent de la persona 

beneficiària/sol·licitant en el qual se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la beca que es pugui 

concedir) 

A més a més, serà necessària còpia de la següent documentació: 

• Certificat acreditatiu dels resultats acadèmics del curs 2016-2017.  

• Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2016, o si no se 
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n’ha fet, declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant l’any 2016 

segons model d’Annex 4. 

D’acord amb el que preveu la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud  de beca no 

compleix els requisits  que s’indiquen  o no s’hi  inclou  la documentació  que pertoca, 

es requerirà a  la  persona  beneficiària/sol·licitant  perquè  en  el  termini de deu dies 

hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si 

no ho fa, es considerarà que desisteix de    la  sol·licitud. 

4a: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 

Les sol·licituds de beca es dirigiran al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de la 

Sénia o a qualsevol dels llocs previstos a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i s’han de 

presentar,  juntament  amb la documentació que s’hi ha d’adjuntar. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre fins al 30 d’octubre de 

2017.  

5a: Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment 

L’inici del procediment de concessió de beques es produeix d’ofici, mitjançant acord de Ple 

d’aprovació d’aquestes bases, que després es publicaran al tauler d’anuncis i al web de 

l’Ajuntament. 

A la Comissió Informativa d’Ensenyament li correspondrà examinar les sol·licituds 

presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de 

resolució de la Junta de Govern Local d’acord amb els criteris de valoració i els requisits 

establerts en aquestes bases.   

En qualsevol cas, la Comissió Informativa d’Ensenyament podrà realitzar totes les 

actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en 

virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots e ls informes i la 

documentació que consideri pertinents per resoldre. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, a la vista de l’informe corresponent,  el regidor 

delegat d’Ensenyament formularà la  proposta de resolució corresponent a  la Junta de 

Govern Local. 

El termini màxim per resoldre és d’1 mes comptador des de l’endemà de la data de 

finalització del termini de presentació de sol·licituds (és a dir fins al 30 de novembre de 

2017). Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat 

resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, 

que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant 

l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es 

pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des que s’ha 

notificat. 
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6a: Import de la beca i pagament 

L’import resultant de la beca serà el resultat de multiplicar per 1,50 € la distància de 

separació en quilòmetres del lloc on es realitzen els estudis respecte al municipi de la 

Sénia. 

La subvenció concedida no podrà ser inferior a 50,00 euros ni excedir de 300,00 euros per 

estudiant, sempre que no s’excedeixi de la partida pressupostària total. En aquest cas, 

tindran prioritat els/les estudiants amb pitjors condicions econòmiques i millors resultats 

acadèmics 

Abans de l’ordenació del pagament, l’Ajuntament, d’ofici, comprovarà que la persona 

beneficiària/sol·licitant estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament. 

7a: Obligacions de les persones beneficiàries 

Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques: 

• Comunicar a l’Ajuntament l’acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la 

resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda 

automàticament si en el termini de quinze dies comptadors des que s’hagi notificat la 

resolució no es fa constar el contrari. 

 

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme 

l’Ajuntament de la Sénia  o qualsevol dels òrgans de control financer competents i 

col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes 

funcions de control. 

 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors  pot  donar  lloc  a  la  reducció i/o 

revocació de la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes,  que  es  

podran  recuperar  tot  aplicant  el procediment  de  constrenyiment i inhabilitant a la 

persona beneficiària per rebre noves quantitats  per  aquests  conceptes. Tot això, sense 

perjudici de poder  exigir  les  responsabilitats  que  hi  pogués haver d’ordre penal, civil o   

administratiu. 

Les persones beneficiàries hauran de tenir en compte, si s’escau, que és responsabilitat 

seva declarar l’import de la beca cobrada a la declaració de renda IRPF. 

8a: Normativa aplicable 

En tot allò no previst en  aquestes  bases  reguladores  serà  d’aplicació  la  Llei  38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions publiques, , el Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel  qual  s’aprova  el  Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 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, i la normativa per a  la  concessió  de  subvencions  

públiques,  així  com la  resta de normativa que  sigui  d’aplicació. 
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ANNEX 1  SOL·LICITUD 

Nom 

Domicili Número Pis Porta 

Codi Postal     43560 Localitat   LA SÉNIA 

DNI / NIE   Telèfon 

 

EXPOSO: 

Que l’Ajuntament de la Sénia ha publicat les bases reguladores de beques per transport adreçades 

a estudiants de la Sénia 2017. 

 

MAJORS D’EDAT: Que el curs acadèmic 2016-2017 he cursat en el 

centre____________________ 

________________________de la ciutat de ___________________________ els estudis 

de _________________________________ i compleixo amb els requisits establerts per a 

poder ser beneficiari/a d’aquesta beca. 

 

MENORS D’EDAT: Que el curs acadèmic 2016-2017, el meu 

fill/a_________________________ 

__________________________ ha cursat en el 

centre______________________________________ 

______________de la ciutat de ___________________________ els estudis 

de_____________ ________________________________ i compleixo amb els requisits 

establerts per a poder ser beneficiari/a d’aquesta beca. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA: 

• Còpia del DNI o document acreditatiu de la personalitat 



 

 

 

38 

 

 

• Certificat acreditatiu dels resultats acadèmics de l’estudiant del curs 2016-2017.  

• Annex 2  (declaració jurada o promesa de la persona beneficiària/sol·licitant d’estar al 

corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i les altres obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i de no 

trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap 

procediment sancionador). 

• Annex 3 (certificat bancari de les dades del compte corrent de la persona 

beneficiària/sol·licitant en el qual se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la beca que es pugui 

concedir) 

• Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2016, o si no se n’ha 

fet, declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant l’any 2016 segons 

model d’Annex 4. 

 

SOL·LICITO: Que m’admeteu aquest escrit i m’atorgueu la beca de conformitat a l’establert 

a les bases reguladores de beques per transport adreçades a estudiants de la Sénia. 

 

 

 

Signatura:                                               La Sénia, ___ d’___________ de 2017 

 
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de 

l’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició a: C/Tortosa, 1 de LA SÉNIA 43560. 

 

 

ANNEX 2 

El/la sotasignant, _____________________________________ 

amb DNI/NIE_______________ 

 

DECLARO sota jurament/promesa que estic al corrent de les obligacions fiscals amb 

l’Ajuntament de la Sénia i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat Social que 

vinguin imposades per la normativa vigent i que no em trobo sotmès/a a cap procediment 

de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador. 

 

SIGNATURA:  

 

La Sénia, el ____ d’____________________ de 2017 
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ANNEX 3 
COMUNICAT DE DADES FISCALS I BANCÀRIES 

DADES FISCALS DEL CREDITOR 

 DNI / CIF NOM I COGNOMS DEL CREDITOR 

  

      ADREÇA 

 

CP POBLACIÓ PROVÍNCIA 

   

TELÈFON FAX E-MAIL 

   

     

DADES BANCÀRIES PER PAGAMENTS PER  TRANSFERÈNCIA 

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT BANCÀRIA  - CODI BIC 

                                                    - 

NÚMERO DE COMPTE IBAN 

    -     -     -     -     -     

ADREÇA DE L’ENTITAT BANCARIA, CARRER I NÚM. 

 

POBLACIÓ CP PROVÍNCIA 

                            

 

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o 

a la llibreta d’estalvis oberts a nom meu. 
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    Localitat i data:___________________ 

Diligència de conformitat de l’Entitat 

        Aquestes dades coincideixen                                                                     Signat, 

  amb les existents en aquesta Oficina. 

                 Signat i Segellat.   

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 

informem que les dades personals que ens faciliteu a través d’aquest formulari seran objecte de tractament i s’incorporaran 

en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la Sénia, amb domicili al carrer Tortosa, núm. 1 de la Sénia. 

Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s'utilitzaran per gestionar la relació i la comunicació administrativa 

entre el tercer i l’Ajuntament de la Sénia, amb l'exclusiva finalitat de comptabilització de les operacions derivades d’aquesta 

relació.  

Com a persona interessada podeu accedir a les dades del fitxer i exercir en qualsevol moment els vostres drets de 

rectificació, d’oposició i de cancel·lació, adreçant un escrit  a l’Ajuntament de la Sénia, en l’adreça esmentada.  

Omplint aquest formulari entenem que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals en les 

condicions esmentades, consentiment que podreu revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment , per causa 

justificada i en els termes establerts per l’esmentada Llei orgànica de protecció de dades.  

 

ANNEX 4 (només en cas de no haver fet declaració de renda l’any 2016)  

 

El/la sotasignant, _____________________________________ 

 

amb DNI/NIE_______________ 

 

DECLARO que els ingressos percebuts per tots els membres de la meua unitat familiar 

durant l’any 2016 han estat els següents: 

 (Detalleu conceptes, imports i total) 

 

 

SIGNATURA:  

 

La Sénia, el ____ d’____________________ de 2017 
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12. *DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME 4/2017 DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE CATALUNYA REFERENT A LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN 
MUNICIPIS D’ENTRE 5.000 I 20.000 HABITANTS DURANT L’EXERCICI 2013 (EXP. 
94/2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

1-ANTECEDENTS 

 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 

d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 

aquest informe de fiscalització relatiu a la gestió recaptatòria dels municipis de Catalunya 

amb una població entre 5.000 i 20.000 habitants segons el padró municipal de l’any 2013.  

L’objecte del treball ha estat la fiscalització de la gestió recaptatòria desenvolupada en 

l’exercici 2013, pels cent quaranta-set municipis inclosos en el tram de població indicat, 

dels seus tributs propis i dels ingressos derivats de la imposició de multes i sancions, sens 

perjudici de comprovacions i anàlisis realitzades sobre operacions d’exercicis anteriors, i 

també dels exercicis 2014 i 2015. 

La finalitat ha estat analitzar el model de gestió recaptatòria dissenyat per cada entitat i la 

seva adequació a la legalitat i, al mateix temps, avaluar el sistema de control intern de 

l’entitat en relació amb les diferents fases del procediment de recaptació, va lorar la fiabilitat 

i integritat de la informació comptable en relació amb la gestió recaptatòria i la racionalitat 

dels drets pendents de cobrament.  

Donada la magnitud de l’abast del treball, la fiscalització del procediment de recaptació 

s’ha centrat en dues figures tributàries pròpies dels municipis: l’impost sobre béns 

immobles, en la modalitat de naturalesa urbana (IBI-U) i l’impost sobre vehicles de tracció 

mecànica (IVTM). Aquests tributs s’han considerat bons representants del model de gestió 

recaptatòria de cada municipi, model que ha determinat l’extensió de les proves realitzades 

en cada cas.  

L’abast de la fiscalització té un caràcter limitat als aspectes esmentats en els paràgrafs 

anteriors. Per tant, les conclusions de l’informe no poden utilitzar-se fora d’aquest context, 

ni extrapolar-se a la resta de l’activitat comptable desenvolupada pels ajuntaments durant 

el període examinat.  

En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions pels incompliments i les 

anomalies detectades en el decurs del treball com les recomanacions i mesures a 

emprendre per millorar la gestió recaptatòria. 

 
 
2-FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 

mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al 
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coneixement dels òrgans de govern i se n’ha de fer publicitat a la seu electrònica 

corporativa. 

 
Per tant  
 
DISPOSO 
 

1- Donar compte  al Ple de l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya referent a la gestió Recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 

habitants durant l’exercici 2013. 

2- Publicar l’informe a la seu electrònica corporativa per mig de l’enllaç: 

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2017_04_ca.pdf 

 

 
 La Sénia,  
 
L’Alcalde 
 
Joan Moisés Reverté  

 

 

 

  

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2017_04_ca.pdf
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13. *MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL 
(Exp.530/2017) 

 

 

 

 
 

Òrgan que la presenta: PSC-CP i FS-E 

Quòrum: majoria simple 

Ates que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, al seu art. 
198, recullen a l seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni ve 
condicionat a I ‘obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com estableix la llei, 
mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava amb els ens locals. 

Ates que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del curs 
2012-2013, quan la Generalitat t va deixar de complir amb les previsions pressupostaries 
de la institució . 

Ates que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer (el 3 
d'octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les escoles 
bressol públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides previstes pels anys 
2012 i 2014, en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més en el 2014 i que 
el transvasament d'aquestes partides de les públiques ales concertades va significa r que 
les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de 
rebre. 

Ates que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili deis municipis, però assignant 
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida, 
Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula). 

Ates que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic. 

Ates que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments 
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d’assistència a l'educació 
0-3. 

Ates que el Govern esta reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants 
d'accedir a una educació de qualitat, fona mental i decisiva en aquest tram d'edat. 

Ates que són els ajunta ments, a mb !'ajut de les famílies, qui estan suportant el 
sosteniment de les escoles bressol municipals. 

Ates que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que ha 
de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en 
l'escola pública és la millar garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat 
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d'oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern l'educació 
pública en general i la de la petita infància en particular. 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 9 vots a favor (7 FS-E, 1 PP, 
1 del PSC-CP) i 1 abstenció (ERC-AM): 

PRIMER. Que el Departament d'Ensenyament elabori una nova proposta de 
corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en 
llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2017-2018 que inclogui el compliment de la 
Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d'educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d'infants 
d'iniciativa social. 

SEGON. Recuperar la subvenció per a escales bressol d'abans de la crisi i que el 
finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les 
competències. 

TERCER. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
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14. INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. PRECS I PREGUNTES 

 

 

 

 
 

 

 
 

I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les vit-i-
dos hores del dia vint i dos de juny de dos mil disset de la qual jo, la secretària accidental, 
emeot la pressent acta. 
 
La secretària-interventora accidental,    Vist i plau, 
Míriam Muñoz Vidal      L’alcalde, 
        Joan Moisés Reverté 
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