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ACTA DE PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
DE L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
 
 
Núm. de sessió:01/2017  Hora:19:30h 
Tipus:ORDINARI  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Sénia 
Data:24/02/2017      
Expedient:220/2017 
 
 
 
Assistents a la sessió:  
 
President: Joan Moisés Reverté  
 
Regidors i regidores:  
Isa Castell Solà (FS-E)  
David Capitán Cano (FS-E)  
Elena Tobias Bellés (FS-E)  
Fernando Bel Vidal (FS-E)  
Alma Gimeno Blas (FS-E)  
Ferran Ferrer Rodríguez (FS-E)  
Pau Garcia Bel (FS-E)  
Javier Sabater Sabater (PP)  
Arturo Martínez Hernández (PP)  
Eduart Robert Òdena (CIU)  
Juan Miguel Tíscar Gómez (PSC-CP)  
 
S’excusen:  
José Antonio Tíscar Mata (ERC-AM)  
 
Secretària interventora accidental:  
Míriam Muñoz Vidal 
 
 
 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia l’alcalde excusa la presència al Ple del regidor 
José Antonio Tíscar Mata, que per motius de salud no hi podrà assistir. 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia del Ple l’alcalde explica que hi ha una moció que 
es presenten a Ple per urgència i s’ha de votar la seva inclusió. La moció que es vol 
incloure per urgència és “Moció d’adhesió al Manifest del 8 de març de 2017, Dia 
internacional de les dones”. 
L’alcalde explica que aquesta ja està en possessió dels regidors i que prèviament va ser 
enviada per correu electrònic.   
 
Se sotmet a votació amb el resultat d’unanimitat dels dotze assistents, pel què s’acorda 
incloure aquesta moció, la qual s’incorpora al final dels punts de l’ordre del dia, abans 
d’informacions de l’alcaldia. 
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ACORDS 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE  PLE DE  22 DE DESEMBRE DE 2016 
 
 
 
 
 
Es pregunta als assistents si volen formular observacions al contingut dels esborranys de 
l’acta de Ple de la sessió  anterior de 22 de desembre de 2016. 
  
El senyor Juan Miguel Tíscar Gómez, regidor del PSC-CP, expressa la seva disconformitat 
amb la forma de redacció de les actes.  
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Les actes queden aprovades, tot i les observacions del regidor del PSC-CP, ja que la resta 
de regidors i regidores no s’han fet observacions al contingut de les mateixes. 
 
 
 
2. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:  
 
 
 
 
 
Per assentiment, els presents es donen per assabentats dels acord adoptats per les 
Juntes de Govern així com els Decrets d’Alcaldia relatius als continguts següents: 
 

• DECRETS DEL 747 AL  790 DE 2016 I DE L’1 AL 101 DEL 2017 
• JUNTES DE GOVERN DE DATES 19 I 30 DE DESEMBRE DE 2016, 9,16, 23 

I 30 DE GENER I 6 DE FEBRER DE 2017.     
 
                                                         

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS DE PLE ORDINÀRIES DE DATA 29 DE JULIOL DE 2016 (EXP. 
632/2015) 

 
 
 
 
 
Amb data 29 de juny de 2015, el Ple de la Corporació acordà el següent: 
 
“[...]Primer.- Que l’Ajuntament celebri sessió plenària ordinària de forma bimensual 
(febrer, abril, juny, juliol, setembre, octubre i desembre) el penúltim o últim dilluns hàbil 
del mes corresponent, a partir de les 19 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.  
 
Segon.- Que la tramesa de la convocatòria s’efectuï telemàticament a les adreces de 
correu electrònic dels regidors i regidores i es consulti l’expedient corresponent al 
programa de gestió d’expedients Gestiona habilitat a tal efecte.”    
 
 
Amb data 26 de febrer de 2016 el Ple de la corporació, a petició del grup municipal de 
CiU, acordà modificar la periodicitat de les sessions de Ple acordada amb sessió de data 
29 de juny de 2015.  En aquest acord d’especificava que es canviaria el dilluns pel 
divendres com a dia establert per celebrar els plens ordinaris durant el període comprès 
entre el 26 de febrer i el mes de juliol de 2016.  
Així mateix es va acordar que la resta de l’any es mantindria l’acord en els termes 
aprovats inicialment en el Ple de 29 de juny de 2015 i es continuarien fent els plens en 
dilluns.  
 
Amb data 29 de juliol de 2016, a petició el Grup municipal de CiU, el Ple de la corporació 
va acordar mantenir la realització dels plens en divendres fins el desembre de 2016. 
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Atès que el Grup Municipal de CiU ha sol·licitat novament que es mantingui durant un 
període de 6 mesos més la realització dels Plens en divendres per motius laborals del 
seu portaveu. 
 
Atès el contingut de l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals  

 
Atès el contingut de l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, redactat modificat per la llei 11/1999, de 21 d’abril, modificació 
desena  

 
Atès el contingut de l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 
 
Primer.- Modificar l’acord de Ple de data 29 de juliol de 2016 i establir la periodicitat de 
les sessions de ple ordinàries els divendres fins al mes de juliol de 2017 (inclòs).  
 
Segon: Publicar aquest acord al BOPT a l’efecte oportú. 
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4. MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE 
RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA (EXP. 
139/2017) 

 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: FS-E, PSC-CP 
Quòrum: Majoria simple 
 
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La 
Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és 
necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això 
que conflueix en una concentració a Barcelona i també es va aprovar el següent manifest 
que es transcriu literalment:  
 
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA. 
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de 
Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la 
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la 
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el 
sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona 
per la dignitat el 28 de gener. 
Resumim en sis eixos els reptes als quals cal fer front perquè el camp català contribueixi 
adequadament al benestar de la societat catalana. 
 
Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat. 
 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i 
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho 
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això considerem que s’han 
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector: 
 
a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 
c) L’ocupació equilibrada del territori.  
 
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís 
del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi 
hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector 
l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només 
ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de 
la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que 
només han de complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial 
del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també 
perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
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Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de 
ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos. 
 
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre del 1994), Unió de 
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia 
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una 
representació lleugerament superior als dos terços; no obstant això, l’actual Govern i els 
que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, en 
major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament 
majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes. 
 
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana 
es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs 
Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de 
Residus de Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, 
en òrgans de participació socioeconòmica de determinades administracions locals. 
 
Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia. 
 
La pagesia catalana ha aguantat una davallada acumulada, en termes constants, del 39 
% de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la 
Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la 
liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
agroindustrials i comercials que ens ha portat a suportar en molts sectors preus ruïnosos 
per les nostres produccions. A aquests dos aspectes cal afegir-hi l’encariment 
desmesurat de determinats costos de producció. 
 
El Parlament ha instat reiteradament el Govern a treballar per assegurar la justícia i 
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos 
humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una 
tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció 
(competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per assegurar el compliment 
de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així 
mateix, l’ha instat fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que 
permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes 
tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així també l’actualització de la 
regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats. 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les 
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast 
per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris. 
 
Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
 
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 
% l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya; no 
obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van 
acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat 
cosa que ha comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures 
d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones 
amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides). 
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Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la 
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, 
mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i 
execució del PDR de Catalunya, de la mateixa manera que cal revocar   les retallades i 
posar en marxa les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.  
 
Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere 
any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem 
esperar més per capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han 
de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de 
la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i canviar radicalment la situació 
actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les 
sol·licituds d’actuacions excepcionals. 
 
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a 
les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les 
mesures excepcionals s’aplica de manera eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per 
sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar 
diligentment quan quedi demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars 
dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de 
l’espècie que els causa. 
 
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la 
capacitat del medi de mantenir-los de manera sostenible sense perjudicar el bestiar 
domèstic i, si s’escau, que es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi 
augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de 
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions que cal emprendre davant 
la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres 
zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva. 
 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot 
el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de 
gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant 
al màxim el marc actual. 
 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius. 
 
La pagesia catalana demana que s’aturin les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que 
està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, sobre la base de criteris i 
procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb aquests criteris espuris, 
construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La 
Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les 
dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén penalitzar actuacions no 
intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables. 
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La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els de les infraestructures i els 
corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i 
l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones 
amb limitacions naturals, el desenvolupament de polítiques específiques per a les zones 
periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitrària designació com a Zona d’Especial 
Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió. 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents:   
 
PRIMER.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la 
pagesia. 
 
SEGON.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt 
de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de 
caràcter voluntari.  
 
TERCER.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
o Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 

President de la Generalitat de Catalunya 
Plaça de Sant Jaume, 4 
08002 BARCELONA 
 

o Sr. Joan Caball Subirana 
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
c/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
08038 BARCELONA 
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5. DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS 
LOCALS RELACIONADES AMB BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I SALUT. (EXP. 
232/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat i Salut 
Quòrum: Majoria simple 
 
És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats de caire social  
que realitzen activitats de l’àmbit del Benestar Social al municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats  que es porten a terme per part de les 
entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 
lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 
a l’efecte. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats a 
continuació.  Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per unanimitat de la 
Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat i Salut de data 14 de febrer de 2017, 
amb el següent resultat : 

vots a favor:  9  (6 FS-E, 2 PP i 1 PSC-CP) 
vots en contra : 0 
Abstencions : 0 
 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 
amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

-Mans Unides a la Sénia                                  231.480.00                   3.000 €  

-Càritas a la Sénia                                           231.480.00                   3.000 € 

-Ass.Familiars Malalts Alzheimer la Sénia        231.480.00                   2.500 € 

-Ass.Esp.Catalunya c/Càncer a la Sénia         231.480.00                       750 € 

-Ass.Lliga contra el Càncer a la Sénia            231.480.00                       750 € 

-Associació de Dones Senienques                 231.482.16                    2.210 € 

-Assemblea Local Creu Roja La Sénia           312.480.04                    9.000 €  
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ENTITAT 
MANS UNIDES A LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

 
REUNITS 
 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Marsita Cervera Fígols, major d'edat, en la seva qualitat de representant de MANS 
UNIDES DE TORTOSA (Delegació de la Sénia), amb domicili a l'efecte de notificacions a 
Ps. Hort, Bloc D Baix 4 de la Sénia i CIF: G28567790 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat MANS UNIDES està la promoció  social del 
municipi. 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat MANS UNIDES tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat MANS UNIDES de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 3.000 euros a l’entitat MANS UNIDES DE 
TORTOSA A LA SÉNIA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la 
partida pressupostària 231.480.00 

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat MANS UNIDES 
L’alcalde,      La representant 
 
 
Joan Moisés Reverté     Marsita Cervera Fígols 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I CÀRITAS 
DIOCESANA A LA SÉNIA 

 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

 
REUNITS 
 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
M.Carmen Zaragoza Lorenz, major d'edat, en la seva qualitat de representant de 
CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA A LA SÉNIA amb domicili a l'efecte de 
notificacions al carrer Felip II, 16 de la Sénia i CIF: R-4300122-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat CARITAS DIOCESANA està la promoció  
social del municipi. 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com la l’entitat CARITAS DIOCESANA tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 



 
 

16 
 

voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
 

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat CARITAS DIOCESANA de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 3.000 euros a l’entitat CÀRITAS DIOCESANA DE 
TORTOSA A LA SÉNIA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la 
partida pressupostària 231.480.00 

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
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CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
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indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat CARITAS DIOCESANA, 
L’alcalde,      La representant, 
 
Joan Moisés Reverté    M.Carmen Zaragoza Lorenz 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
DE MALALTS D’ALZHEIMER DE LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
M. Àngels Verge Diaz, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer de la Sénia, amb domicili a l'efecte de notificacions a C/ 
Castelló, s/n de la Sénia i CIF G43852516, 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure EL Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer està la promoció  social del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració 
estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions 
establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 2.500 euros a l’entitat ASSOCIACIÓ DE MALALTS 
DE FAMILIARS D’ALZHEIMER DE LA SÉNIA d’acord amb el  pressupost aprovat  per a 
l’exercici 2017  a la partida pressupostària 231.480.00. 

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat AFA la Sénia 
L’alcalde,      La Presidenta, 
 
 
Joan Moisés Reverté     M.Àngels Verge Diaz. 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part, 
M. Arantxa ferreres Pamplona, major d'edat, en la seva qualitat de representant de 
l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER a la Sénia, amb 
domicili a l'efecte de notificacions al carrer Colomers, 1 de la Sénia i CIF G28197564. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER està la promoció  social del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una 
col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb 
l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i 
obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 
93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 750 euros a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER a la Sénia, d’acord amb el  pressupost aprovat  per 
a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 231.480.00. 

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat AECC la Sénia, 
L’alcalde,      la representant, 
 
 
Joan Moisés Reverté     M.Arantxa ferreres Pamplona 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER 
A LA SÉNIA 
 

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
M.Carmen Fuentes Bustos, major d'edat, en la seva qualitat de representant de l’entitat 
LLIGA CONTRA EL CÀNCER COMARQUES DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE a 
la Sénia amb domicili a l'efecte de notificacions a l’Av. Catalunya, 11, entresol de 43002 
Tarragona i CIF G43386747. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat LLIGA CONTRA EL CÀNCER està la 
promoció  social del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat LLIGA CONTRA EL CÀNCER tenen 
objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti 
desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat LLIGA CONTRA EL CÀNCER de reintegrar 
els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 750 euros a l’entitat  LLIGA CONTRA EL CÀNCER 
COMARQUES DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE a la Sénia, d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 231.480.00 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
 
 

CINQUENA. Vigència  
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El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat Lliga Contra El Càncer, 
L’alcalde,      La representant, 
 
 
Joan Moisés Reverté     M.Carmen Fuentes Bustos 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
SENIENQUES 
 

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
M:Cinta Bel Vidal, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES SENIENQUES, amb domicili a l'efecte de notificacions al 
carrer Colomers, 1 de la Sénia i CIF G43472497. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES SENIENQUES 
està la promoció  social del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES SENIENQUES 
tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que 
permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES SENIENQUES de 
reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per 
a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 2.210 euros a l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES 
SENIENQUES d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida 
pressupostària 231.482.16 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat Ass.Dones Senienques, 
L’alcalde,      La Presidenta, 
 
 
Joan Moisés Reverté     M.Cinta Bel Vidal. 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSEMBLEA LOCAL CREU 
ROJA LA SÉNIA 
 

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
José Ernesto Hernàndez Sanz, major d'edat, en la seva qualitat de President de 
l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA SÉNIA, amb domicili a l'efecte de notificacions a 
l’Av. Generalitat, 3 de la Sénia i CIF Q2866001G. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment  social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA 
SÉNIA està la promoció  social del municipi. 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA 
SÉNIA tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta 
que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA 
SÉNIA de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions 
establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 9.000 euros a l’entitat ASSEMBLEA LOCAL CREU 
ROJA LA SÉNIA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida 
pressupostària 312.480.04. 

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat CREU ROJA LA SÉNIA 
L’alcalde,      El president, 
 
 
Joan Moisés Reverté    José Ernesto Hernàndez Sanz 
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MEMÒRIA EXPLICATIVA DE TOTES LES ACTIVITATS ANUALS  
(Poden comportar despesa o simplement col·laboració en actes pactats prèviament amb l’ajuntament) 

 
(ANNEX 1) 

 
 

 
1. DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom o raó social       
Domicili         CIF/NIF       
Localitat       CP       
Nom i cognoms de qui 
subscriu       Càrrec       

Telèfon        Fax       
Correu electrònic        
 
2. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

( Nom, dades  i activitat principal) 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR DURANT L’ ANY  
( Enumerar les activitats previstes durant l’any , cal indicar data , descripció de l’ activitat) 

 
 
 
 

 

La Sénia,       de       de 20     . 

Signatura del president i segell de l’entitat       
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6. DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS 
LOCALS CULTURALS. (EXP. 229/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa de Cultura i Mitjans de comunicació 
Quòrum: Majoria simple 
 
És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats CULTURALS que 
realitzen activitats al municipi: 
 
L’especialitat i la particularitat dels actes culturals que es duen a terme per part de les 
entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en lliure 
concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit a 
l’efecte. 
A proposta de la regidoria de Cultura, i en atenció a  la  tasca  cultural  realitzada al 
municipi de la Sénia per les entitats locals de caire cultural, es proposa al Ple de la 
Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats  a continuació. Aquesta 
proposta ha estat dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió Informativa de 
Cultura de data 9 de febrer de 2017 amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 (6 FS-E, 2 PP i 1 PSC-CP) vots en 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

 

 
 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, amb 
les despeses i partides que s’especifiquen a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Agrupació Musical Senienca 334.482.00 33.705€ 
- Associació Astronòmica Aldebaran 337.482.06 405€ 
- Associació de ball 334.482.02 605€ 
- Casa de Andalucia 334.482.27 755€ 
- Centre d’Estudis Seniencs 334.482.04 725€ 
- Centre Obrer 334.482.41 970€ 
- Contrapunt Senienc 334.482.05 405€ 
- Joventuts Unides 334.482.01 7.445€ 
- Endansa’t 342.482.47 970€ 
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“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I 
L’AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 

 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
 
Daniel Puig Puig,  major d'edat, en la seva qualitat de President  de l’entitat AGRUPACIÓ 
MUSICAL SENIENCA amb CIF G43213099, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ 
Bisbe Berenguer de Prats, 7 1r de la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA està la 
promoció Cultural del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA tenen 
objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti 
desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 
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— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA de reintegrar 
els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 33.705 euros a l’ AGRUPACIÓ MUSICAL 
SENIENCA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida 
pressupostària 334.482.00.  

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
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CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la  
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
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indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      El President, 
 
 
 
 
Joan Moisés Reverté    Daniel Puig Puig 
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I 
L’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 
 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
 
Emilio Querol Salvador,  major d'edat, en la seva qualitat de President  de l’entitat 
ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN amb CIF G43582527, amb domicili a 
l'efecte de notificacions al c/ Sol, 35 de la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN està la 
promoció Cultural del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN 
tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que 
permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN de 
reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per 
a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 405 euros a l’ ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA 
ALDEBARAN, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida 
pressupostària 337.482.06  

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 



 
 

50 
 

 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      El President, 
 
 
Joan Moisés Reverté    Emilio Querol Salvador 
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I 
L’ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA SÉNIA  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Raquel Pascual Saavedra,  major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta  de l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA SÉNIA amb CIF G43764216, amb domicili a l'efecte de 
notificacions al c/ Parc, 23 de la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA SÉNIA està la 
promoció Cultural del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA SÉNIA tenen 
objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti 
desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
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de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’ASSOCICIÓ DE BALL DE LA SÉNIA  de reintegrar 
els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 605 euros a l’ ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA 
SÉNIA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida 
pressupostària 334.482.02  

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidenta, 
 
Joan Moisés Reverté    Raquel Pascual Saavedra 
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I 
L’ASSOCIACIÓ CASA ANDALUCÍA  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
José Luís Viñas García,  major d'edat, en la seva qualitat de President  de l’entitat CASA 
ANDALUCÍA amb CIF G55547988, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Aragó, 
63 de la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de la CASA DE ANDALUCÍA està la promoció Cultural 
del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com la CASA DE ANDALUCÍA tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
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realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de la CASA DE ANDALUCÍA de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 755 euros a la CASA DE ANDALUCÍA, d’acord amb 
el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 334.482.27  

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
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imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
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Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      El President, 
 
Joan Moisés Reverté    José Luís Viñas García 
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I EL 
CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Victòria Almuni Balada, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta  de l’entitat 
CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS amb CIF V43318351, amb domicili a l'efecte de 
notificacions al c/ Calvari, s/n de la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats del CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS està la promoció 
Cultural del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
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de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part del CENTRE D’ESTUDIS SENIENC de reintegrar els 
fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 725 euros al CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS, 
d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 
334.482.04.  

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
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ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidenta, 
 
Joan Moisés Reverté    Victòria Almuni Balada 
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I EL 
CENTRE OBRER  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Agustí Arasa Raya,  major d'edat, en la seva qualitat de President  de l’entitat CENTRE 
OBRER amb CIF V43305978, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Tortosa, 7 de 
la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats del CENTRE OBRER està la promoció Cultural del 
municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el CENTRE OBRER tenen objectius comuns i que, 
per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
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realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part del CENTRE OBRER de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al CENTRE OBRER, d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 334.482.41  

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
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imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
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Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      El President, 
 
Joan Moisés Reverté    Agustí Arasa Raya 
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I 
CONTRAPUNT SENIENC  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Gentil Ferré Albert,  major d'edat, en la seva qualitat de President  de l’entitat 
CONTRAPUNT SENIENC amb CIF G43904440, amb domicili a l'efecte de notificacions 
al c/ Sant Miquel, 28 de la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de CONTRAPUNT SENIENC està la promoció Cultural 
del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com CONTRAPUNT SENIENC tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
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realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de CONTRAPUNT SENIENC de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 405 euros a CONTRAPUNT SENIENC, d’acord 
amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 334.482.05  

 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
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imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
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Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      El President, 
 
 
Joan Moisés Reverté    Gentil Ferré Albert 
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I 
JOVENTUTS UNIDES  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Maria Jezabel Bel Zaragoza,  major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta  de l’entitat 
JOVENTUTS UNIDES amb CIF G43131457, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ 
Major, 5-7 de la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de JOVENTUTS UNIDES està la promoció Cultural del 
municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com JOVENTUTS UNIDES tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
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realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de JOVENTUTS UNIDES de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 7.445 euros a JOVENTUTS UNIDES, d’acord amb 
el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 334.482.01  
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
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imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
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Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidenta, 
 
Joan Moisés Reverté    M.Jezabel Bel Zaragoza 
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LA  SÉNIA  I 
ENDANSA’T  PER  A  L’EXERCICI  2017 
 
La Sénia, xxx de xxxxxx de 2017. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Elvira Miralles Hallado, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta  de l’entitat 
ENDANSA’T amb CIFG55611396, amb domicili a l'efecte de notificacions a la Pl. Montsià, 1 
de la Sénia  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats d’ENDANSA’T està la promoció Cultural del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com ENDANSA’T tenen objectius comuns i que, per tant, 
és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i 
accions acordades amb l’Ajuntament. 
 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
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— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part d’ENDANSA’T de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a ENDANSA’T, d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 342.482.47  
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
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L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
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Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidenta, 
 
 
 
 
Joan Moisés Reverté    Elvira Miralles Hallado 
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(ANN
EX 1) 

 
 

1. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social  

Domicili  CIF/NIF  

Localitat  CP  

Nom i cognoms de qui subscriu  Càrrec  

Telèfon  Fax  

Correu electrònic  

 

2. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

( Nom, dades i activitat principal) 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR DURANT L’ ANY 
 

( Enumerar les activitats previstes durant l’any , cal indicar data , descripció de l’ activitat) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA EXPLICATIVA DE TOTES LES ACTIVITATS ANUALS 
 

(Poden comportar despesa o simplement col·laboració en actes pactats prèviament amb 
l’ajuntament) 
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7. DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS 
LOCALS RELACIONADES AMB ENSENYAMENT (EXP. 237/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 
Quòrum: majoria simple 
 
És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats locals que 
realitzen activitats de l’àmbit d’ensenyament al municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats  que es porten a terme per part de les 
entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 
lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 
a l’efecte. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats a 
continuació.   

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament de data 15 de febrer de 2017, amb el 
següent resultat : 

vots a favor: 10 (6 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 12 
assistents: 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 
amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

- Escola de Música de Joventuts Unides     327.482.01  6.000 € 

- Escola de Música de La Sénia                  327.482.21  6.000 € 

- AMPA de l’Escola Jaume I                        323.482.11  2.820 € 

- AMPA de l’Institut La Sénia                      323.482.46                600 € 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ESCOLA 
DE MÚSICA JOVENTUTS UNIDES 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

 
REUNITS 
 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en 
representaciód'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 
de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Jezabel Bel Zaragoza, major d'edat, en la seva qualitat de presidenta de l’ ESCOLA DE 
MÚSICA JOVENTUTS UNIDES amb domicili a l'efecte de notificacions a carrer Major 5-7 
de la Sénia i CIF: G-43131457 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER.Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ensenyament musical en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de 
l’ensenyament. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat ESCOLA DE MÚSICA JOVENTUTS UNIDES 
està la promoció  de l’ensenyament musical del municipi. 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat ESCOLA DE MÚSICA JOVENTUTS 
UNIDES tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta 
que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 



 
 

85 
 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’ entitat ESCOLA DE MÚSICA JOVENTUTS 
UNIDES de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions 
establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 6.000 euros a l’entitat Escola de Música Joventuts 
Unides d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida 
pressupostària 237.482.01 

 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte 
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,    Per l’entitat Escola de Música Joventuts Unides 
L’alcalde,      La Presidenta 
 
Joan Moisés Reverté     Jezabel Bel Zaragoza 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en 
representaciód'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 
de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Albert Gargallo Bel, major d'edat, en la seva qualitat de president de  amb domicili a 
l'efecte de notificacions al carrer Bisbe Bereguer de Prats, 7 de la Sénia i CIF: G-
43848266 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER.Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ensenyament musical  en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de 
l’ensenyament. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat ESCOLA DE MÚSICA DE LA SÉNIA està la 
promoció de l’ensenyament del municipi. 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com la l’entitat  ESCOLA DE MÚSICA DE LA SÉNIA 
tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que 
permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat ESCOLA DE MÚSICA DE LA SÉNIA de 
reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per 
a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 6.000 euros a l’entitat  ESCOLA DE MÚSICA DE LA 
SÉNIA d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida 
pressupostària 327.482.21 

 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte 
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
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Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,    Per l’entitat ESCOLA DE MÚSICA DE LA SÉNIA 
L’alcalde,      El president, 
 
 
Joan Moisés Reverté         Albert Gargallo Bel 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’AMPA CEIP JAUME I 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en 
representaciód'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 
de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Susana acero Guerrero, major d'edat, en la seva qualitat de presidenta de l’AMPA CEIP 
JAUME I, amb domicili a l'efecte de notificacions a carrer Pompeu Fabra  s/n de la Sénia i 
CIF G-43085893 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER.Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ensenyament en el Municipi, 
per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de l’ensenyament. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat AMPA CEIP JAUME I, està la promoció  de 
l’ensenyament del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat l’AMPA CEIP JAUME I, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat l’AMPA CEIP JAUME I,  de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 2.820 euros a l’entitat l’AMPA CEIP JAUME I,  
d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 
323.482.11 

 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte 
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
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Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat l’AMPA CEIP JAUME I, 
L’alcalde,      La presidenta, 
 
 
Joan Moisés Reverté     Susana Acero Guerreo 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’MPA DE L’INS LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en 
representaciód'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 
de la Sénia 

 
I d'una altra part, 
Mª José Vila Bellaubí, major d'edat, en la seva qualitat de presidenta de l’ AMPA INS la 
Sénia,amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer Domenges s/n de la Sénia i CIF 
G43220052. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER.Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ensenyament en el Municipi, 
per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de l’ensenyament. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat AMPA INS la Sénia la promoció de 
l’ensenyament del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat AMPA INS la Sénia tenen objectius comuns 
i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat  AMPA INS la Sénia de reintegrar els fons en 
el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en 
tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 600 euros a l’entitat , AMPA INS la Sénia d’acord 
amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 323.482.46 

 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte 
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
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 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat AMPA INS la Sénia 
L’alcalde,      la presidenta 
 
 
Joan Moisés Reverté     Mª José Vila Bellaubí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

100 
 

8. DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS 
LOCALS ESPORTIVES 2017 (EXP. 191/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa Esports 
Quòrum: Majoria Simple 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats esportives que 
realitzen activitats de l’àmbit esportiu al municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats que es porten a terme per part de les 
entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 
lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 
a l’efecte. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats a 
continuació. Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativa d´Esports, Turisme i Medi Ambient de data 7 de febrer de 2017 amb el 
següent resultat : 

Vots a favor: 8 (FS-E) vots en contra : 0 
Abstencions : 4 (2 de PP,1 de ERC-AM-JUNTS i 1 de PSC-CP).  
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 
amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

- Associació Esportiva la Sénia    341.482.29   1800 € 

- Club Esportiu la Sénia a Cavall    341.482.35   970 € 

- Club Birles la Sénia      341.482.09   970 € 

- Societat Caçadors Verge Pallerols    172.482.33   970 € 

- Centre Excursionista Refalgarí    341.482.10   970 € 

- Motor Club la Sénia      341.482.31   970 € 

- Club Natació la Sénia     341.482.38   600 € 

- Club Rítmica la Sénia     341.482.08   970 € 
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- Sénia Tennis Club      341.482.45   3.281 € 

- Unió Ciclista la Sénia     341.482.28   970 € 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 
L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2017  

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 

d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 
I d'una altra part: 
Eva Grañana Cruella , major d'edat, amb NIF 18987916J, en la seva qualitat de 
President/a o representant de l’ Associació Esportiva la Sénia amb domicili a l'efecte de 
notificacions a PG. Clotada , 19(43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’ Associació Esportiva la Sénia, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part de l’ Associació Esportiva la Sénia de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 1800 euros a l’ Associació Esportiva la Sénia, 
d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 
341.482.29 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
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L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
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com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,       Per l’entitat, 
L’alcalde,        La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté       Eva Grañana Cruella  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
LA SÉNIA A CAVALL PER A L’EXERCICI 2017  
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 
I d'una altra part: 
Miguel Angel Barreda Sabater, major d'edat, amb NIF 52602366D, en la seva qualitat de 
President/a o representant del club la Sénia a Cavall amb domicili a l'efecte de 
notificacions a carrer Terol,18(43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Club esportiu la Sénia a Cavall, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
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— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Club la Sénia a Cavall de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Club la Sénia a Cavall, d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 341.482.35 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
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l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 



 
 

108 
 

de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,       Per l’entitat, 
L’alcalde,        La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté Miguel      Angel Barreda Sabater  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
DE BIRLES LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2017  
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 
I d'una altra part: 
Daniel Cervera Martí, major d'edat, amb NIF 18857609R, en la seva qualitat de 
President/a o representant del Club Birles la Sénia amb domicili a l'efecte de notificacions 
a carrer Papa Luna,13 3r B (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Club de Birles la Sénia, tenen objectius comuns i  
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
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— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Club de Birles la Sénia de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Club de Birles la Sénia, d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 341.482.09 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
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concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
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VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,        Per l’entitat, 
L’alcalde,         La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté        Daniel Cervera Martí  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA 
SOCIETAT DE CAÇADORS VERGE DE PALLEROLS PER A L’EXERCICI 2017  
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Alvar Zaragoza Tomas, major d'edat, amb NIF 78581536N, en la seva qualitat de 
President/a o representant de la Societat de Caçadors Verge de Pallerols amb domicili a 
l'efecte de notificacions a carrer Carlos I,4 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com la Societat de Caçadors Verge de Pallerols, tenen 
objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti 
desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
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— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del la Societat de Caçadors Verge de Pallerols de 
reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per 
a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a la Societat de Caçadors Verge de 
Pallerols, d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida 
pressupostària 172.482.33 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
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Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
SISENA. Justificació 
 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
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VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,    Per l’entitat, 
L’alcalde,     La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Alvar Zaragoza Tomas  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CENTRE 
EXCURSIONISTA REFALGARÍ PER A L’EXERCICI 2017  
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Josep Maria Querol Fonollosa, major d'edat, amb NIF 40913539N , en la seva qualitat de 
President/a o representant del Centre Excursionista Refalgarí amb domicili a l'efecte de 
notificacions a Avinguda Generalitat,3 Aula 2 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Centre Excursionista Refalgarí, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
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— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Centre Excursionista Refalgarí de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Centre Excursionista Refalgarí, d’acord 
amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 341.482.10 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
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concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
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VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté     Josep Maria Querol Fonollosa  
 
  



 
 

121 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL MOTOR 
CLUB LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2017  
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 
 

I d'una altra part: 
Roger Verge Remis, major d'edat, amb NIF 37388871W , en la seva qualitat de 
President/a o representant del Motor Club la Sénia amb domicili a l'efecte de notificacions 
a carrer Independencia,1 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Motor Club la Sénia , tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
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— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Motor Club la Sénia de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Motor Club la Sénia , d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 341.482.31 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
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Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
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VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat, 
L’alcalde,     La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté     Roger Verge Remis  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
NATACIÓ LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2017  
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Dulce Soldevila Juan, major d'edat, amb NIF 52609132J , en la seva qualitat de 
President/a o representant del Club Natació la Sénia amb domicili a l'efecte de 
notificacions a carrer Independencia,1 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Club Natació la Sénia, tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
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— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Club Natació la Sénia de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 600 euros al Club Natació la Sénia, d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 341.482.38 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
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Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
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VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,    Per l’entitat, 
L’alcalde,     La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Dulce Soldevila Juan  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
RÍTMICA LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2017  
 

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Sandra Roselló Ayala, major d'edat, amb NIF 44007919H , en la seva qualitat de 
President/a o representant del Club Rítmica la Sénia amb domicili a l'efecte de 
notificacions a carrer Madrid,2 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi. 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Club Rítmica la Sénia, tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 



 
 

130 
 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Club Rítmica la Sénia de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Club Rítmica la Sénia, d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 341.482.08 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
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havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 



 
 

132 
 

de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,       La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté      Sandra Roselló Ayala 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL SÉNIA 
TENNIS CLUB PER A L’EXERCICI 2017  
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Josep Meseguer Lluc, major d'edat, amb NIF 40928235B , en la seva qualitat de 
President/a o representant del Sénia Tennis Club amb domicili a l'efecte de notificacions a 
passeig Clotada 76 Bajo A,2 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi. 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Sénia Tennis Club, tenen objectius comuns i que, 
per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
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— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Sénia Tennis Club de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 3281 euros al Sénia Tennis Club, d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 341.482.45 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
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l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17  
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
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de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,       La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté      Josep Meseguer Lluch 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA UNIÓ 
CICLISTA LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2017  
 

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Victor Gimeno Sanz, major d'edat, amb NIF 40902506L , en la seva qualitat de 
President/a o representant de la Unió Ciclista la Sénia, amb domicili a l'efecte de 
notificacions a carrer Castelló,20 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva del municipi. 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com la Unió Ciclista la Sénia, tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
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— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part de la Unió Ciclista la Sénia de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a la Unió Ciclista la Sénia, d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 341.482.28 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
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Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
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VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté     Victor Gimeno Sanz 
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9. RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
DE FUTBOL DE LA SÉNIA EN ATENCIÓ A LA TASCA DE FOMENT DEL FUTBOL 
BASE (EXERCICI 2017) (EXP. 191/2017) 

 
 
 
 
 
 
L’Ajuntament de la Sénia acordà en Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2017 
l’aprovació del conveni amb el Club de Futbol la Sénia en atenció a la tasca de foment del 
Futbol Base (Exercici 2017). 

 
Procedeix la seva ratificació pel Ple de la Corporació 
 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

 
PRIMER.- Ratificar el conveni entre l’Ajuntament de la Sénia i el Club de Futbol la Sénia 
en atenció a la tasca de foment del Futbol Base (Exercici 2017) aprovat en Junta de 
Govern Local de data 30/01/2017. 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB DE 
FUTBOL LA SÉNIA PER A L´EXERCICI 2017 

A la vila de la Sénia,  6  de febrer  de 2017. 

REUNITS:  
D’una banda, el Sr. Joan Moisés Reverté, alcalde de l’Ajuntament de la Sénia  
I per altra banda, el Sr. Jose Luis Cuartiella Capseta , president de l’entitat Club de Futbol la 
Sénia amb CIF G43223668  nomenat per acord d´Assemblea General de data 15/07/2015. 
  
Que la finalitat del present conveni és canalitzar a favor de l´entitat  beneficiària les 
subvencions que figuren en el vigent Pressupost d'aquesta Entitat dins el crèdit consignat en 
el capítol 4 Transferències corrents (o 7 Transferències de capital) amb el següent literal: 
«Conveni Club de Futbol la Sénia »sent l'import de la dotació de 16.480 euros, així com 
establir les condicions i compromisos que assumeix la persona beneficiària. 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, disposa al seu  
 
Article 28 Concessió directa ; 

1.    La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es canalitzin 
aquestes subvencions han d'establir les condicions i compromisos aplicables de 
conformitat amb el que disposa aquesta llei. 

 
Els convenis seran l'instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, o en els de les corporacions locals, 
sense perjudici del que referent a això estableixi la seva normativa reguladora. 
 



 
 

145 
 

El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions al seu article 65 Procediment de concessió de 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos; 
 

1. Als efectes del que disposa l'article 22.2 a) de la Llei General de Subvencions, són 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, de les 
Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, aquelles l'objecte, dotació pressupostària i 
beneficiari apareixen determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost. 

 
2. En l'Administració General de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes 

públics vinculats o dependents d'ambdues, s'aplicarà a aquestes subvencions, en defecte de 
normativa especifica que reguli la seva concessió, el que preveu la Llei General de 
Subvencions i en aquest Reglament, excepte en el que en una i altre afecti l'aplicació dels 
principis de publicitat i concurrència. 

 
3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel 

centre gestor del crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció, o a instància de 
l'interessat, i acabarà amb la resolució de concessió o el conveni. 

 
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que disposa la Llei 
General de Subvencions. 
 
La resolució o, si escau, el conveni ha d'incloure els punts següents: 
 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb 

l'assignació pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, 

individualitzada, si escau, per a cada beneficiari si fossin diversos. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 

per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments 
anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran 
d'aportar els beneficiaris. 

e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a 
la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 

 
Així doncs, de conformitat amb el que estableixen les esmentades disposicions, ambdues 
parts acorden subscriure el present conveni, el qual es regirà per les següents 
 
CLÀUSULES 
 
1. Objecte de la subvenció i persones beneficiàries, d'acord amb l'assignació 

pressupostària  
 

El crèdit pressupostari que empara la concessió de la subvenció nominativa a l'entitat Club 
Futbol la Sénia és un crèdit del capítol 4 «Transferències corrents» pel que no es poden 
aplicar els fons a despeses de diferent naturalesa i finalitat a la que és pròpia de les 
despeses imputables a aquest crèdit. En conseqüència ambdues parts convenen que la 
subvenció es destinarà a finançar les següents activitats a desenvolupar per la persona 
beneficiària (o a cobrir les finalitats següents):gestió i organització de l´escola de futbol, 
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organització d’activitats esportives i col·laboració en activitats organitzades per l´Ajuntament 
de la Sénia (a la memòria es desenvoluparan les condicions de manera més detallada) 
 
2. Quantia i crèdit pressupostari  

 
La quantia de la subvenció ascendeix a 16.480 euros, que és l'import total del crèdit 
pressupostari autoritzat (o, si s'escau: import que no supera el crèdit pressupostari 
autoritzat). A aquest crèdit, designat amb el codi/ partida pressupostaria 341.482.07, 
s'imputarà la quantia atorgada. 
 
3. Persones beneficiàries  

 
Conforme l’article 11 de la llei de Subvencions. 
1. Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la persona que hagi de realitzar 
l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima la 
concessió. 
 
2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que així es prevegi en les bases 
reguladores, els membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat 
o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte 
del primer tindran igualment la consideració de beneficiaris. En aquest cas el beneficiari serà 
el Club de Futbol la Sénia representat pel seu president Jose Luis Cuartiella Capseta. 
 
3. Quan es prevegi expressament en les bases reguladores, podran accedir a la condició de 
beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les 
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i 
no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, activitats o comportaments o 
es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció 
 
Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense 
personalitat, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de 
concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com 
l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de 
beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de 
l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, 
corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el 
termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 d'aquesta Llei. 
 
En relació amb el que indica anteriorment, assenyalar que a efectes de justificació de les 
despeses incorregudes en el desenvolupament d'un projecte, seran admesos com a 
subvencionables aquelles que, complint amb els requisits establerts, estan suportats per la 
persona o persones beneficiàries. No serien admeses com a despeses subvencionables les 
justificats per altres persones que encara participant en l'execució del projecte, no tenen la 
condició de beneficiàries  
 
4. Règim jurídic aplicable 
 
Fer referència en aquest apartat al règim jurídic que regula la concessió de la subvenció: 
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

 
b) Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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c) Respecte a la justificació.- ORDRE ECO / 172/2015, de 3 de juny, sobre els informes de 
justificació de subvencions. 

 
d) El mateix conveni o resolució  

 
e) Les restants normes de dret administratiu i, si no, s'aplicaran les normes de dret privat. 
 
5. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat  
 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, 
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del que pogués 
establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant això, l'import de la 
subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència 
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada. 
 
Sent responsabilitat del beneficiari la justificació al respecte  
 
6. Pagament de la subvenció. Règim de garanties  
 

1. El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats a la clàusula 
1, fins al 80% de l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant 
quedarà vinculat a la presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits 
per l’Ajuntament i a la correcta execució dels ingressos previstos durant l’exercici. 
 

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de tresoreria de l´Ajuntament 
en cada moment. 
 
5. No és exigible la prestació de garantia per part de la persona beneficiària ja  que no 

s'aprecia risc que incompleixi les obligacions assumides en virtut d'aquest conveni, o 
alternativament 

 
7. Termini d'execució / aplicació de fons percebuts 
 
1. El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seua causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
2. Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
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concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, l'òrgan 
concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que aquesta 
acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la persona 
beneficiària de les sancions que puguin correspondre d'acord amb la Norma Foral de 
Subvencions. 
 
8. Termini i forma de justificació de la subvenció percebuda  
 
1. La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització del termini fixat per a la realització de l'activitat o aplicació dels fons. 
Aquesta justificació a de ser igual a l´import del 100% de la subvenció percebuda.  
 
2. Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu tindrà el caràcter de document amb validesa jurídica de justificació de 
la subvenció. 
 
3. El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte 
subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.(Annex 1) 
 
b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, 
numero de la factura o document de valor probatori equivalent el tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament.(Annex 2) 
 
En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una 
liquidació on s’indiquin i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte al pressupost 
inicial. 
Es considera efectivament pagada la despesa als efectes de la seva consideració com a 
subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors 
per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d’un efecte mercantil, garantit 
per una entitat financera o companyia d’assegurances. 
 
c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les 
despeses s’imputin parcialment a d’altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o 
percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.(Annex 3) 
 
d) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 
aplicats així com dels interessos que se’n derivin. 
 
4. L'òrgan concedent ha de comprovar, a través de les tècniques de mostreig que s'acordin 
en les bases reguladores, els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir 
evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per a la qual cosa requerirà 
al beneficiari la remissió dels justificants de despesa seleccionats. 
 
5. En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats d'investigació 
científica i de projectes al tercer món. Com document bàsic  de justificació fefaent,ho serà el 
certificat de l'entitat beneficiària. Indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es 
destina a projectes d'investigació científica o del tercer món 
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9. Llibres i registres comptables.- La persona beneficiària es responsabilitza del 
compliment de les obligacions comptables i registrals que li puguin correspondre en funció 
de la legislació que li sigui d'aplicació. 
 
 
 
10. Despeses subvencionables  
1. Es consideraran despeses subvencionables, aquells que sent correctament justificats de 
conformitat amb la normativa en vigor, són necessaris i responen de manera indubitativa a la 
naturalesa i al normal desenvolupament del projecte o activitat . Totes les despeses hauran 
d’estar justificades amb la corresponent factura. 
 
2. Les regles de contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
3. Si s’escau s’acceptarà un 20% com a màxim, en costos indirectes  o compartits.  
 
11. Obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i per reintegrament de 
subvencions  
Es obligació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment 
de reintegrament de subvencions. 
 
12. Difusió de la subvenció concedida  
En els programes i anuncis dels esmentats actes, haurà de constar el logotip de l’entitat 
cultural, al igual que haurà de constar el logotip de l'Ajuntament en la difusió de les activitats 
que organitzi l'entitat cultural/esportiva,.... 
 
13. Incompliment i reintegraments.  
Estaran obligats a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant 
les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per 
incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de 
l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions 
de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la 
LGS. 

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’ interès de demora des del moment del pagament de 
la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 

 Obligats  al reintegrament 

a.- Respondran solidàriament  els  membres de les  persones  i  entitats  que gaudeixin  de 
la  condició  de persones beneficiàries. 

b.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris 
incumbència per al compliment de les obligacions, que adoptin acords que facin possible els 
incompliments o consenteixin els acords dels què ells depenguin. Així mateix seran 
responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en 
les seves activitats. 
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Els criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades , es 
tipificaran en funció del posterior informe de secretaria 

Els criteris amb què es graduaran els possibles incompliments de les condicions establertes 
en el conveni amb motiu de la concessió de la subvenció a l'efecte de determinar la quantitat 
que finalment hagi de percebre la persona beneficiària, o, si s'escau, l'import a reintegrar . 
 
14. Devolució de subvenció per pròpia iniciativa  
Procediment a seguir per part de la persona beneficiària per poder efectuar la devolució total 
o parcial de la subvenció rebuda mitjançant la pertinent carta de pagament. 
 
15. Control financer de subvencions  
El sota signant declara sota la seva responsabilitat que l´import de la subvenció es destinarà 
íntegrament al finançament de les activitats pròpies de l’objecte de la subvenció. I que els 
documents originals que justifiquen la realització i cost de les activitats es troben arxivats i a 
disposició de l´Ajuntament de la Sénia durant 5 anys. 
 
16. Infraccions i sancions  
Accions i omissions tipificades com a infraccions administratives  
 
17. Vigència del conveni i causes d'extinció 
El present Conveni tindrà la vigència d’un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
En cas de dissolució de l’entitat/associació i per tant no realització de les activitats previstes, 
el beneficiari, estarà obligat a reintegrar en la seva totalitat les quantitats percebudes 
 
18. Aspectes regulables no previstos i qüestions litigioses 
Per a tot el no previst en el present conveni serà d'aplicació les disposicions assenyalades a 
clàusula 4, així com qualsevol altra disposició que pugui ser aplicable. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni, atesa la seva naturalesa 
jurídic administrativa, s'han de sotmetre a l'ordre jurisdiccional contenciós - administratiu. 
 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, al lloc i 
data indicats a l'encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,                                                    Pel Club de Futbol la Sénia,  
L’alcalde,                                                                  El president 
Joan Moisés Reverté                                            Jose Luis Cuartiella Capseta”  
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10. DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS 
LOCALS DE JOVENTUT 2017 (EXP. 192/2017) 

 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa de Joventut, Infància i Medi Ambient 
Quòrum: Majoria Simple 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats destinades a la 
joventut que realitzen activitats al municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats destinades a la joventut que es porten a 
terme per part d’aquesta entitat locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar 
per convocatòria en lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant 
un conveni subscrit a l’efecte. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats a 
continuació. Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativa de Joventut , Infància i Medi Ambient de data 9 de febrer de 2017 amb el 
següent resultat : 

vots a favor: 8 (6 FS-E, 2 de PP ) vots en contra : 0 

Abstencions : 1 ( PSC-CP).  

Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 
amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

- Associació Joves Seniencs   337.48244   970 € 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 
L’ASSOCIACIÓ JOVES SENIENCS PER A L’EXERCICI 2017  
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
 
REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 
I d'una altra part: 

Gerard Tomàs Albiol, major d'edat, amb NIF 47821260M, en la seva qualitat de 
President/a o representant de l’ Associació Joves Seniencs amb domicili a l'efecte de 
notificacions a PG. Clotada , 74 Esc 1-2B (43560 la Sénia) 
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Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de les 
activitats per als joves. 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció de les activitats per a la 
joventut del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’ Associació Joves Seniencs, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part de l’ Associació Joves Seniencs de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
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SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a l’ Associació Joves Seniencs, d’acord 
amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 337.482.44 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
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Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
Per l’Ajuntament,       Per l’entitat, 
L’alcalde,        La Presidència, 
Joan Moisés Reverté       Gerard Tomàs Albiol  
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11. DICTAMEN  SOBRE ELS CONVENIS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS 
LOCAL DE MEDI AMBIENT 2017 (EXP. 193/2017) 

 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa de Joventut, Infància i Medi Ambient 
Quòrum: Majoria Simple 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats de caire 
medioambiental que realitzen activitats al municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats destinades a la joventut que es porten a 
terme per part d’aquesta entitat locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar 
per convocatòria en lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant 
un conveni subscrit a l’efecte. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats a 
continuació. Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativa de Joventut , Infància i Medi Ambient de data 9 de febrer de 2017 amb el 
següent resultat : 

Vots a favor: 8 (6 FS-E, 2 de PP ) vots en contra : 0 

Abstencions : 1 ( PSC-CP).  

Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 
amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

- ACOLAMA      311.482.39   970 € 

- Associació de Bonsais de la Sénia   172.482.40   350€ 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 
L’ASSOCIACIÓ CONTRA L’ABANDONAMENT I EL MALTRACTAMENT ANIMAL 
(ACOLAMA) PER A L’EXERCICI 2017  

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

I d'una altra part: 

Aurora Moreno Nieto, major d'edat, amb NIF 40932636 L, en la seva qualitat de 
President/a o representant de l’ Associació contra l’ abandonament i el maltractament 
animal(ACOLAMA) amb domicili a l'efecte de notificacions a carrer Colomers, 1 (43560 la 
Sénia) 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat de caire 
medioambiental en el Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme 
accions de foment de les activitats. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció de les activitats de caire 
medioambiental del municipi 

TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’ Associació contra l’ abandonament i el 
maltractament animal(ACOLAMA), tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària 
una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades 
amb l’Ajuntament. 

En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
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Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part de l’ Associació contra l’ abandonament i el 
maltractament animal(ACOLAMA)de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats 
en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els 
articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a l’ Associació contra l’ abandonament i 
el maltractament animal(ACOLAMA), d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 
2017 a la partida pressupostària 311.482.39 

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
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QUARTA. Pagament 

El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  

b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
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número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 

A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 

En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 

Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 

Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així com 
d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,   Per l’entitat, 
L’alcalde,    La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté   Aurora Moreno Nieto  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 
L’ASSOCIACIÓ DE BONSAIS DE LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2017  

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

I d'una altra part: 

Juan Colomar Martí, major d'edat, amb NIF 25389888G, en la seva qualitat de 
President/a o representant de l’ Associació de Bonsais de la Sénia amb domicili a l'efecte 
de notificacions a Plaza Montsià 3º- 4ª, 1 (43560 la Sénia) 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure les activitats mediambientals i 
dinamització econòmica en el Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a 
terme accions de foment de les activitats. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció de les activitats 
mediambientals i dinamització econòmica 

TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’Associació de Bonsais de la Sénia, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 

Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
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— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part de l’Associació de Bonsais de la Sénia de reintegrar els 
fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 350 euros a l’Associació de Bonsais de la Sénia, 
d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 
172.482.40 

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  

QUARTA. Pagament 
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El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 

a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  

b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
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número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 

A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 

En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així com 
d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

Per l’Ajuntament,    Per l’entitat, 

L’alcalde,     La Presidència, 

Joan Moisés Reverté    Juan Colomer Martí  
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12. DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS 
LOCALS D’EMPRESA, OCUPACIÓ I COMERÇ (EXP. 196/2017) 

 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats  de la regidoria 
d’Empresa, Ocupació i Comerç que realitzen activitats de l’àmbit econòmic i empresarial 
al municipi. 
 
L’especialitat i la particularitat de les activitats que es porten a terme per part de les 
entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 
lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 
a l’efecte. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats a 
continuació. Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativa d´Empresa, Ocupació i Comerç de data 13 de febrer de 2017,  amb el 
següent resultat : 
 
Vots a favor: 10 (8 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra : 0 
Abstencions : 1 de PSC-CP 
 
Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

 
PRIMER.- Aprovar els convenis (annexos) entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents 
entitats, amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  
 

- FECOSE     439.482.18           5.000 € 

- CEMS      433.482.20           7.200 € 

- Associació d’Artesania   433.482.26                        970 € 
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“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA FEDERACIÓ DE 
COMERCIANTS DE LA SÉNIA (FECOSE) 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 2017. 

 
REUNITS 
 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
 
Araceli Michavila Arnau, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de la Federació 
de Comerciants de la Sénia (FECOSE) amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer 
General Prim núm. 2-6 de la Sénia i CIF núm. G43360924 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’economia en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions i de foment econòmic. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció econòmica del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com la FECOSE tenen objectius comuns i que, per tant, 
és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i 
accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
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— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de la FECOSE de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 5.000 euros a la FECOSE, d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 439.482.18 

 
 

TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
 
CINQUENA. Vigència  
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El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària  
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indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 

Per l’Ajuntament,      Per l’entitat FECOSE, 
L’alcalde,      La Presidència, 

 
 

Joan Moisés Reverté       Araceli Michavila Arnau 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL COL·LECTIU D’EMPRESARIS 
DEL MOBLE DE LA SÉNIA (CEMS) 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 2017. 

 
REUNITS 
 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
 
Juan José Royo Cabanes, major d'edat, en la seva qualitat de President del Col·lectiu 
d’Empresaris del Moble de la Sénia (CEMS) amb domicili a l'efecte de notificacions al 
carrer València núm. 65 baixos de la Sénia i CIF núm. G43390079 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la economia en el Municipi, 
per la qual cosa considera necessari portar a terme accions i de foment econòmic. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció econòmica del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el CEMS tenen objectius comuns i que, per tant, és 
necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i accions 
acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
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realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part del CEMS de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 7.200 euros al CEMS, d’acord amb el  pressupost 
aprovat  per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 433.482.20 

 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
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imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària  
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
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Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 

Per l’Ajuntament,      Per l’entitat CEMS, 
L’alcalde,      La Presidència, 

 
 

Joan Moisés Reverté     Juan José Royo Cabanes 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSOCIACIÓ D’ARTESANIA DE 
LA SÉNIA 

 
La Sénia, _____ de ____________ de 2017. 

 
REUNITS 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 

 
I d'una altra part: 
Manuel Serra Bayerri, major d'edat, en la seva qualitat de President de l’Associació 
d’Artesania de la Sénia  amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer Tortosa núm. 1 
de la Sénia i CIF núm. G55525885 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’economia en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions i de foment econòmic. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció econòmica del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’Associació d’Artesania de la Sénia tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 

 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
 
 
 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’Associació d’Artesania de la Sénia de reintegrar els 
fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 

 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a l’Associació d’Artesania de la Sénia, 
d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  a la partida pressupostària 
433.482.26 

 
 

TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
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El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social ,com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària  
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indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,                     Per l’entitat Associació d’Artesania de la Sénia, 
     L’alcalde,      La Presidència, 
 
 
Joan Moisés Reverté    Manuel Serra Bayerri 
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13. DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER REALITZAR UN 
SEMINARI DE SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU (EXP. 1605/2016) 

 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i 
Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
En data 16 de març de 2016, es va signar l’acord territorial per a la reactivació econòmica i 
l’ocupació per part de l’Ajuntament de la Sénia i el Consell Comarcal del Montsià. 
 
El 26 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local, va aprovar l’adhesió  al projecte 
“Treball a les 7 comarques al Montsià” per intentar dinamitzar les economies locals 
mitjançant la promoció del territori. 
 
Dintre d’aquest projecte es contemplava, entre altres,  impulsar accions de formació amb 
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de la població, la qualificació professional  i la competitivitat 
de les empreses de la comarca.  
 
Atès que l’Ajuntament de La Sénia, en el marc del pla d’acció de l’Agent d’Ocupació i 
desenvolupament local (AODL) aprovat pel SOC identifica com a línia de treball el suport al 
sector del moble local i concretament vol impulsar la formació i capacitació de les empreses 
del sector del moble. 
 
Per aquest motiu es proposa firmar aquest conveni, l’objecte del qual és la col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de la Sénia per realitzar una acció 
formativa per la qual s’ha rebut cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu, anomenada: 
 

•  Seminari per a la capacitació directiva d’empresaris del sector del moble.  
 
En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
13 de febrer de 2017, es va donar compte de la proposta de conveni del Consell Comarcal 
del Montsià per a la realització d’un seminari de suport al teixit productiu, que es va 
dictaminar favorablement , amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: 11 (8 de FS-E, 2 del PP i 1 de PSC-CP)  
 
Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

 
PRIMER: Aprovar la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de la Sénia per a la realització del “Seminari per a la capacitació directiva 
d’empresaris del sector del moble” en el marc del projecte Montsià Actiu. 
 
SEGON: Carregar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 241.226.06 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I 
L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA PER  A  LA REALITZACIÓ D’UN SEMINARI DE 
SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU EN EL MARC DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU 
 
Acció cofinançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu a 
l’empara de la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport 
al desenvolupament local. 
Amposta,  ....................................................... 
 
REUNITS 
D’una part, la senyora M. Carmen Navarro i Balada, Presidenta del Consell Comarcal del 
Montsià, amb seu a la plaça Lluís Companys s/n d’Amposta. 
 
De l’altra part, la senyor Joan Moisés Reverté   Alcalde - President de l’Ajuntament de La 
Sénia, en endavant l’Ajuntament , amb seu al carrer Tortosa, 1 
 
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni 
d’acord amb els respectius acords. 
 
MANIFESTEN 
Que el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 
comarques catalanes que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o 
especialment despoblades del territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, 
el Pallars Jussà, la Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta. 
 
Que en aquest marc, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a 
l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a 
les entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del 
Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del 
desenvolupament local. 
 
Que el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la 
comarca del Montsià i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen 
des de l’any 2011 el projecte Montsià Actiu, en el marc de la convocatòria del SOC 
“Treball a les 7 comarques”. 
 
Que en data 16 de març de 2016, es va signar l’Acord Territorial per a la reactivació 
econòmica i l’ocupació per part de tots els Ajuntaments de la comarca, el Consell 
Comarcal, empreses i comunitat educativa.  
 
En el marc d’aquest Acord Territorial, els signants s’han compromés entre altres acords a: 
 

• Impulsar estratègies de desenvolupament econòmic i social que millorin les 
condicions de vida dels nostres ciutadans, i afavoreixin la formació i l’ocupació de 
qualitat per aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori. 

 
Que en data 9 de setembre de 2016, el Consell Comarcal del Montsià, va sol·licitar una 
subvenció al SOC  en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”. Amb l’adhesió de 
tots els Ajuntaments de la comarca, 20 agents socials i econòmics i 52 empreses a títol 
individual. 
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Que en data 14 de novembre de 2016 s’ha comunicat per part del SOC la resolució 
favorable del projecte anomenat “Pla d’execució anual Montsià Actiu 2016/17” amb un 
cost total elegible de  465.607,34€ del qual és subvenciona el 90% dels costos total, amb 
la quantia de 419.046,61€. 
 
Que una de les accions aprovades en el pla d’execució subvencionat és el Seminari per 
a la capacitació directiva d’empresaris del sector del moble. 
 
Atès que l’Ajuntament de La Sénia, en el marc del pla d’acció de l’Agent d’Ocupació i 
desenvolupament local (AODL) aprovat pel SOC identifica com a línia de treball el suport 
al sector del moble local i concretament vol impulsar la formació i capacitació de les 
empreses del sector del moble. 
 
Atès que en el pla d’execució subvencionat l’entitat responsable de l’exeució de l’acció 
Seminari per a la capacitació directiva d’empresaris del sector del moble és 
l’Ajuntament de La Sénia. 
 
Atés  l’interés mutu en portar a terme aquesta acció dintre del projecte Montsià Actiu, en 
el marc de la convocatòria del SOC “Treball a les 7 comarques” 
 
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el present conveni de col·laboració 
d’acord amb les següents: 

CLÀUSULES 

Primera. Definició de la col·laboració 
La col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament, té per objecte 
l’organització i execució de l’acció denominada Seminari per a la capacitació directiva 
d’empresaris del sector del moble, per la qual s’ha rebut el cofinançament del SOC i el 
Fons Social Europeu. 

Segona. Objectiu 
L’ Organització i execució del “Seminari per a la capacitació directiva d’empresaris 
del sector del moble” que s’estructura a través de 6 tallers amb la següent proposta de 
continguts: 

S1. La gestió del temps 
S2. Gestió per competències dels RRHH 
S3. Pla de comunicació intern 
S4. Bones pràctiques. El PDP de Jàbil – Plàstics Castellà. 
S5. Visita a l’empresa Jàbil – Plàstics Castellà 
  

Tercera. Lloc de realització i dates 
El lloc previst de realització del seminari serà un espai propietat de l’Ajuntament.  
Les dates de l’acció, les concretarà l’Ajuntament. L’acció ha d’estar finalitzada com a 
màxim en data 31/12/2017. 
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Quarta. Pressupost desglossat del servei 

Honoraris del ponents............................................... 6.000,00€ 

Edició de material de treball i difusió........................ 1.500,00€ 

 TOTAL………………………………………................ 7.500,00€ 
 

Cinquena.  Obligacions de l’Ajuntament  
1) L’Ajuntament  es compromet a: 

- Designar un/a tècnic responsable de l’acció 
- Dissenyar el programa  i calendari de l’acció 
- Aportar els mitjans didàctics e infraestructures necessàries per al correcte 

desenvolupament del curs. 
- Fer-se càrrec del 10% dels costos totals de l’acció (750€) 
- Garantir la correcta execució de l’acció 
- Informar al tècnic de Montsià Actiu de qualsevol canvi o modificació de les 

condicions aprovades, en un termini adequat per a que és pugui comunicar al 
SOC. 

- Complir amb la normativa de publicitat i difusió que consta a la normativa 
reguladora 

- Retribuir als ponents 
- Avaluar l’acció conjuntament amb el CC del Montsià 
- Realitzar totes les actuacions en estricta subjecció a la normativa vigent en 

matèria de contractació, subvencions i resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
2) L’Ajuntament facilitarà al Consell Comarcal del Montsià, un cop finalitzada l’acció tota 
la documentació necessària per tal que aquest segon pugui justificar davant del Servei 
d’Ocupació de Catalunya l’efectiva realització de l’acció d’acord amb la resolució 
d’atorgament i la correcta aplicació dels fons públics obtinguts. Aquesta documentació es 
composa dels elements següents: 
 

- Justificació tècnica:  Informe de desenvolupament de l’actuació, les dates de 
celebració, una descripció de les activitats realitzades i la valoració dels resultats 
aconseguits. Currículum dels ponents. Còpia de les ponències i altres materials i 
Relació de persones assistents on s’identifiquen l’entitat o empresa a la que 
representen, en el cas que no assisteixin a títol individual. 

 
- Justificació econòmica: relació de despeses (model normalitzat), fotocòpia 

compulsada de tots els justificants de despesa segellats així com els documents 
acreditatius del seu pagament així com tots els documents que el SOC requereixi 
per a la correcta justificació dels fons percebuts. 

 
Sisena. Obligacions del Consell Comarcal del Montsià 
 

1) El Consell Comarcal del Montsià es compromet a: 
- Prestar assistència tècnica i suport durant tot el desenvolupament de l’execució de 

l’acció. 
- Avaluar l’acció conjuntament amb l’Ajuntament. 
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2) Un cop finalitzada l’acció correctament, segons els criteris i exigències de la 
convocatòria del Projecte “Treball a les 7 comarques”, aportada la documentació de 
justificació i prèvia revisió i informe de finalització per part del director del projecte 
Montsià Actiu, s’ordenarà el pagament del 90% dels costos totals del curs a 
l’Ajuntament fins el màxim de 6.750,00€, un cop el SOC hagi transferit aquesta 
quantitat al Consell Comarcal del Montsià, en el termini màxim de tres mesos des de 
l’aprovació de la justificació.  

Setena. Reintegraments. 
En cas que l’Ajuntament incompleixi qualsevol de les seves obligacions, s’iniciarà 
expedient de reintegrament per part del Consell Comarcal, en els termes així fixats a la 
Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament. 

Vuitena. Vigència 
El present conveni s’extingirà una volta el Servei d’Ocupació de Catalunya doni per 
finalitzat l’expedient administratiu relatiu als controls financers de la subvenció atorgada.  
 
I perquè consti se signa el present conveni, en el lloc i data esmentats al principi, per 
duplicat exemplar i a un sol efecte. 
 
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ                         AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
M. Carmen Navarro i Balada           Joan Moisés Reverté    

PRESIDENTA                                                     ALCALDE” 
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14. DICTAMEN SOBRE L’ADDENDA ECONÒMICA PER A L’ANY 2016 AL CONVENI 
MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT DE 
LA SÉNIA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL (EXP. 11/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat i Salut 
Quòrum: majoria simple 
 
D’acord amb el conveni marc entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de la 
Sénia en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat 
pel Ple de data 4 d’abril de 2011, correspon aprovar i signar anualment una addenda 
econòmica amb l’aportació econòmica que l’Ajuntament de la Sénia ha de fer al Consell 
Comarcal del Montsià per les prestacions de la xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació d’aquesta addenda 2016 atenent a les 
dades que ens ha fet arribar el Consell Comarcal del Montsià. Aquesta proposta ha estat 
dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió Informativa de Benestar Social, 
Igualtat i Salut de data 14 de febrer de 2017, amb el següent resultat : 
 
vots a favor:  9  (6 FS-E, 2 PP i 1 PSC-CP) 
vots en contra : 0 
Abstencions : 0 
 
Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER-. Aprovar l’Addenda econòmica 2016 al Conveni marc entre el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament de la Sénia en matèria de Serveis Socials i altres programes 
relatius al Benestar Social d’acord amb el contingut següent, i amb un total a pagar de 
40.802,56 € amb càrrec a la partida pressupostària 231.465.00. Es fa constar que el 
Consell Comarcal abonarà a l’Ajuntament en concepte de rescabalament parcial 
d’urgències socials i plaça d’agent d’acollida la quantitat de 12.432,21 € 
 
 
“ADDENDA ECONÒMICA PER A L’ANY 2016 AL CONVENI MARC ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA EN MATERIA 
DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL. 
 
D’acord amb les clàusules segona i quarta del conveni marc entre el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament de la Sénia en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, tot seguit es detallen les aportacions econòmiques 
corresponents a l’any 2016 per les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció 
pública. 

1. Prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública 
Prestacions de serveis: 
• Servei bàsic d’atenció social 
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L’Ajuntament de la Sénia ha d’abonar al Consell Comarcal del Montsià la quantitat de 
702,27€, en concepte de manteniment i bon funcionament de la xarxa i programes de 
les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública. 
 
L’Ajuntament de la Sénia ha d’abonar al Consell Comarcal del Montsià la quantitat de 
17.726,00€, en concepte de prestació del servei bàsic d’atenció social. 
 

• Serveis d’atenció domiciliària 
 
• Servei d’ajuda a domicili 

L’Ajuntament de la Sénia ha d’abonar al Consell Comarcal del Montsià la quantitat de 
21.931,25€, en concepte de prestació dels serveis d’atenció domiciliària (3025 hores 
anuals: 2063 hores dependència i 962 hores socials). 

 
• Servei de les tecnologies de suport i cura 

No existeix aportació econòmica per part de l’Ajuntament de la Sénia. 
 
• Servei d’acolliment residencial d’urgència 

L’aportació econòmica que l’Ajuntament de la Sénia ha de fer al Consell Comarcal del 
Montsià per la prestació d’aquest servei està inclosa en l’abonament  en concepte de 
manteniment i bon funcionament de la xarxa i programes de les prestacions de la 
xarxa de serveis socials d’atenció pública. 
 
 

• Servei d’assessorament tècnic d’atenció social 
L’aportació econòmica que l’Ajuntament de la Sénia ha de fer al Consell Comarcal del 
Montsià per la prestació d’aquest servei està inclosa en l’abonament  en concepte de 
manteniment i bon funcionament de la xarxa i programes de les prestacions de la 
xarxa de serveis socials d’atenció pública. 

 
• Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 

L’Ajuntament de La Sénia ha d’abonar al Consell Comarcal del Montsià la quantitat de 
443,04€ en concepte de prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD). 
 

• Servei de transport adaptat 
No hi ha cap aportació econòmica per part de l’Ajuntament de la Sénia, atès que amb 
la dotació econòmica per aquest programa prevista a la fitxa número 9 del contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, i amb l’aportació 
econòmica del Consell  Comarcal del Montsià s’ha donat cobertura a la despesa total 
realitzada. 

 
Prestacions econòmiques: 
 
• Prestacions econòmiques d’urgència social 

El Consell Comarcal del Montsià ha d’abonar a l’Ajuntament de la Sénia la quantitat 
de 1.649,75€ en concepte de rescabalament de les prestacions econòmiques 
d’urgència social que ha sufragat a càrrec dels seus pressupostos. 
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El Consell Comarcal del Montsià ha d’abonar a l’Ajuntament de la Sénia la quantitat 
de 282,46€ en concepte de rescabalament de les prestacions econòmiques 
d’urgència social en matèria de pobresa energètica corresponents a l’exercici 2015 
que va sufragar a càrrec dels seus pressupostos, atès que  l’Agència Catalana de 
Consum i el Consell Comarcal del Montsià van signar un Conveni marc d’adhesió, 
col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus 
serveis bàsics d’atenció social, destinades a  la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques o unitats familiars en 
situació de pobresa energètica. 
 

 
Altres programes relatius al benestar social: 
 
• Programa d’acollida i integració a persones estrangeres immigrades  

No hi ha cap aportació econòmica per part de l’Ajuntament de la Sénia, atès que amb 
la dotació econòmica per aquest programa prevista a la fitxa número 7 del contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, existeix suficient 
consignació per atendre la despesa generada. 
 
El Consell Comarcal del Montsià ha d’abonar a l’Ajuntament de La Sénia la quantitat 
de 10.500,00€* en concepte de prestació dels programes i accions en matèria 
d’immigració següents: 2.1 Agent d’acollida – La Sénia. Aquest finançament està 
inclòs a la fitxa número 7 del contracte programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Montsià en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social. 
  
*Aquest abonament econòmic està subjecte al reconeixement que la Secretaria 
d’igualtat, Migracions i Ciutadania faci del mateix. En cas d’existir una revocació parcial 
i/o total del finançament per aquests programes per part de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania, el Consell Comarcal del Montsià ho aplicarà en els mateixos 
termes a la quantitat ha abonar a l’Ajuntament de La Sénia. 
 

• Projecte “ Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre” 
No hi ha cap aportació econòmica per part de l’Ajuntament de la Sénia, atès que amb 
la dotació econòmica per aquest programa prevista a la fitxa número 1 del contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies  i el Consell Comarcal del Montsià en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, i el conveni del 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, el Consell Comarcal del Baix 
Ebre, el Consell Comarcal de la Terra Alta, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
l’Ajuntament de Tortosa i l’Ajuntament d’Amposta per al projecte “Banc d’Ajudes 
Tècniques de les Terres de l’Ebre”, existeix suficient consignació per atendre la 
despesa generada. 
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• Servei de Mediació Comunitària del Consell Comarcal del Montsià 
No existeix aportació econòmica per part de l’Ajuntament de la Sénia. 
 
 

 EL TOTAL A ABONAR L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA AL CONSELL COMARCAL DEL 

MONTSIÀ EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DE LES PRESTACIONS DE LA XARXA DE 

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PÚBLICA ÉS DE: 40.802,56€ 

 
EL TOTAL A ABONAR EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ A L’AJUNTAMENT 
DE LA SÉNIA EN CONCEPTE DE RESCABALAMENT DE LES PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL ÉS DE: 
12.432,21€ 
 

 
 
 

Il·lma. Sra. M. Carme Navarro Balada 

Presidenta del Consell Comarcal del 
Montsià 

 
Il·lm. Sr. Joan Moisés Reverté 
 
Alcalde de La Sénia 
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15. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DESTINADES A ESPORTISTES 
LOCALS DE LA SÉNIA ANY 2017 (EXP. 197/2017) 

 

 

 

 

Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’ Esports 
Quòrum: Majoria simple 
 
És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a tots aquells esportistes 
empadronats a la Sénia i que participen en competicions de caràcter autonòmic o 
superior. 
 
En atenció a la dificultat per poder arribar a aquestes competicions, l´Ajuntament vol 
recolzar la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes, així 
com aconseguir l’adequada tecnificació en la seva especialitat esportiva. 
 
A proposta de la regidoria d’Esports, i en atenció a la tasca esportiva realitzada per 
aquests esportistes del municipi de la Sénia, es proposa al Ple de la Corporació 
l’aprovació de les següents bases reguladores amb càrrec a la partida pressupostaria 
341.481.02 amb un màxim de 1500€. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’ 
Esports en data 07/02/2017, amb el següent resultat : 
Vots a favor : 8 ( de FS-E), 2 (del PP) ,1(Junts- ERC-AM),1(PSC-CP)  
Vots en contra : 0 
Abstencions : 0 
  
 
Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER. Aprovar l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de beques per als 
esportistes Seniencs  2017, d’acord amb les bases específiques següents: 
 
 
“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DESTINADES A 
ESPORTISTES LOCALS DE LA SÉNIA, ANY 2017 
 
L’Ajuntament de La Sénia convoca les ajudes que s'indiquen d'acord amb les següents 
bases; 
 
Primera. Introducció. 
Aquestes normes seran aplicable a les peticions de beques a concedir a esportistes de 
La Sénia, durant l'any 2017. La present convocatòria de subvencions serà instruïda per la 
Regidoria d'Esports, resolent-se per la Junta de Govern de l'Ajuntament de La Sénia. 
 



 
 

193 
 

Segona. Requisits dels beneficiaris. 
Podran sol·licitar aquestes beques els/les esportistes de La Sénia que 
reuneixin, en la data d'aprovació de les presents bases, els següents requisits: 
 
a) Estar empadronat a La Sénia , com a mínim 6 mesos abans  de la data de presentació 

de la sol·licitud. 
b) Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva. (Si 

pertany a un club de fora de la Sénia i a la Sénia hi ha un club a la mateixa categoria no 

podrà ser beneficiari de les beques). 

c) Estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent. 
 
Tercera. Objecte de la subvenció. 
Les presents bases tindran com a finalitat recolzar la pràctica esportiva i facilitar la millora 
del rendiment dels/les esportistes, per optimitzar la seva participació en les competicions 
esportives, així com aconseguir l'adequada tecnificació en la seva especialitat esportiva. 
 
La dotació de cadascuna d'aquestes Beques serà de fins a 500 € com a màxim. L'import 
de les beques estarà subjecte a la normativa fiscal vigent. Podran optar a aquestes 
beques els esportistes que pertanyin a: 
 
A  Esports Olímpics: 
 
A.1  Esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.). 
 
A.2  Esports individuals (atletisme, natació, bàdminton, etc.). 
 
A.3  Esports de combat (judo, lluita, etc.) 
 
B Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc.). 
 
C Esports autòctons (birles,..). 
 
Quarta. Criteris de concessió. 
 
El procediment assignat per a la concessió de les diferents sol·licituds serà en règim de 
concurrència competitiva. Els criteris de concessió de les ajudes referits a la temporada 
2016 – 2017 (juny 2016 / juny 2017) són els següents: 
 
1. Esportistes d'elit 
 
Consideració d'Esportista de Catalunya …………......................... 50 punts 
Consideració d'Esportista d'Elit Nacional …………………………..  60 punts 
 
2. Selecció 
 
Provincial ……………............….....................................................  20 punts 
Autonòmica ……………...............................................................… 30 punts 
Nacional ………….............................................................………... 40 punts 
 
3. Esports Individuals 
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a)COMPETICIONS OFICIALS INDIVIDUALS FEDERADES 
 
CAMPIONATS AUTONÒMICS / TERRITORIALS 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 18 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts 
Condició de finalista (8 primers)……………………………………....…… 8 punts 
Només Participació………………………………………………….………...2 punts 
 
CAMPIONATS ESPANYA 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 30 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 27 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 24 punts 
Condició de finalista (8 primers)…………………………….………….… 21 punts 
Participació…...………………………………………………………..…… 18 punts 
 
ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS  
1º Classificat ……………………………………………………………….. 40 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 36 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 32 punts 
Condició de finalista (8 primers)…………………………….……………. 28 punts 
Participació…...………………………………………………………..…… 24 punts 
 
 
CAMPIONATS EUROPA 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 50 punts 
2º Classificat ……….......………………………………………………….. 45 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 40 punts 
Condició de finalista (8 primers)….………………………….…………… 35 punts 
Participació………………………….………………………..…………….. 30 punts 
 
CAMPIONATS DEL MÓN 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 60 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 54 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 48 punts 
Condició de finalista (8 primers)….………………………….…………… 42 punts 
Participació………………………….………………………..…………….. 36 punts 
 
JOCS OLÍMPICS 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 70 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 63 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 56 punts 
Condició de finalista (8 primers)….....……………………….…………… 49 punts 
Participació…………………………….……………………..…………….. 42 punts 
 
4. Mèrits d'equip. 
a)COMPETICIONS OFICIALS FEDERADES 
 
CAMPIONATS AUTONÒMICS/ TERRITORIALS 
1º Classificat …………………………….………………………………….. 10 punts 
2º Classificat …………………………...…………………………………….  9 punts 
3º Classificat ………………………………………………………………….  8 punts 
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Condició de finalista (8 primers) ……….....………………………………    7 punts 
Participació …………………………………………………………….……... 6 punts 
 
CAMPIONATS ESPANYA 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 14 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 12 punts 
Condició de finalista (8 primers) …………….......……………………..… 10 punts 
Participació …………………………………………………………….…….. 8 punts 
 
ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 18 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts 
Condició de finalista (8 primers) …………………...……………………...14 punts 
Participació …………………………………………..……………….…….. 12 punts 
 
 
CAMPIONATS EUROPA 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 25 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 22 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts 
Condició de finalista (8 primers) .………………………………………    18 punts 
Participació ………………………..………………………………….……. 16 punts 
 
CAMPIONATS DEL MÓN 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 30 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 27 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 24 punts 
Condició de finalista (8 primers) ….....…………………………………… 21 punts 
Participació ……………………………..…….……………………….……..18 punts 
 
JOCS OLÍMPICS 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 35 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 32 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 28 punts 
Condició de finalista (8 primers) ……....……………………………….… 24 punts 
Participació ………………………………...………………………….……. 20 punts 
 
5. Rècord. 
 
a. Nacional, només per a esports individuals: 30 punts. 
b. Autonòmic, només per a esports individuals: 20 punts. 
 
6. Rànquing (nomes  per a esports individuals) 
 
a. Internacional: 
 
- 40 punts al primer lloc en el Rànquing 
- 35 punts al 2º lloc en el Rànquing 
- 30 punts al 3*er  lloc en el Rànquing. 
- Del 4º al 10º classificat 20 punts. 
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- Del 11º al 50º classificat 15 punts. 
- Del 51º al 100º 10 punts. 
 
b. Nacional: 
 
- 20 punts al primer lloc en el Rànquing 
- 15 punts al 2º lloc en el Rànquing 
- 10 punts al 3*er posat en el Rànquing. 
- Del 4º al 10º classificat 5 punts. 
- Del 11º al 50º classificat 3 punts. 
 
c. Autonòmic: 
 
- 10 punts al primer lloc en el Rànquing 
- 8 punts al 2º lloc en el Rànquing 
- 6 punts al 3*er lloc en el Rànquing. 
- Del 4º al 10º classificat 3 punts. 
- Del 11º al 50º classificat 1 punts. 
 
7. Historial Esportiu: 
 
En aquest apartat es valoraran els altres aspectes relatius a la carrera esportiva del 
sol·licitant, no contemplats en els punts anteriors i que estan directament relacionats amb 
l'objecte de la beca. Haurà de deixar-se constància en l'expedient de la seva motivació. 
Fins a 40 punts. 
 
8. Dificultat  
 
En aquest apartat es valorarà el nivell de dificultat pràctica de l'esport, incloent en aquest 
concepte la complexitat tècnica, el fet de competir en diferents modalitats esportives i 
altres circumstàncies anàlogues. Haurà de deixar-se constància en l'expedient de la seva 
motivació. Fins a 40 punts. 
 
Les beques es concediran als sol·licitants que hagin obtingut major puntuació fins que 
s'esgoti l'import màxim pressupostat (veure clàusula vuitena). 
El “valor del punt” s'obté dividint el 100% de l'import màxim pressupostat d'aquesta 
convocatòria entre el total de punts obtinguts per totes les sol·licituds de la mateixa 
reservant-se el dret a no concedir aquestes beques a aquells esportistes que no 
aconsegueixin un mínim de 50 € d’equivalència en punts. 
 
Obtingut el valor equivalent al punt, el següent pas seria multiplicar aquest valor per 
el/l'esportista que hagi obtingut major puntuació. Coneguda l'assignació màxima a aquest 
esportista es realitzarà un ajust proporcional a la resta de beneficiaris sempre que la 
quantitat resultant sigui major de 500,00 €. 
 
Exemples pràctics: 
 
CAS A: Quan la quantitat màxima a percebre per l'esportista millor valorat supera el 
màxim estipulat (600,00€). 
 
En el cas que el resultat de la suma de punts aconseguits per la totalitat dels aspirants 
anés de 800 punts, el valor del punt seria de 10,00€ (8000,00€ / 800p =10,00€). Si 
l'esportista amb major puntuació obté 103 punts li correspondrien 1030€ segons la 
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puntuació. No obstant això, únicament percebria 600,00€, quantitat corresponent a l' 
import màxim estipulat. A partir d'aquí, el nou valor del punt seria 5,83€ que resultarien de 
dividir els 600,00€ per la puntuació d'aquest esportista (600,00 € / 103p =5,83€) 
 
CAS B: Quan la quantitat màxima a percebre per l'esportista és igual o inferior al màxim 
estipulat (600,00€). 
 
En el cas que el resultat de la suma de punts aconseguits per la totalitat dels aspirants 
anés de 800 punts, el valor del punt seria de 10,00€ (8000,00€ / 800p=10,00€). Si 
l'esportista amb major puntuació obtinguda té 60 punts li correspondran  600,00€ (60p x 
10,00€ = 600,00€). En aquest cas no és necessari recalcular el valor del punt. 
 
Cinquena. Requisits formals. 
 
Les sol·licituds, que aniran dirigides a la Regidoria d'Esports de l´Ajuntament de 
la Sénia, es formalitzaran en imprès oficial del model que facilitaran al registre d´entrada 
de l´Ajuntament. 
 
Les sol·licituds adjuntaran els següents documents. En el cas que l'esportista sigui menor 
d'edat, la responsabilitat en presentar la documentació serà del pare, mare o tutor del 
mateix. 
 
1. Fotocòpia per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat. 
2. Volant d'empadronament com a resident actual a la Sénia. 
3. Fotocòpia  de la Llicència Federativa 2016/2017. 
4. Historial esportiu del/la sol·licitant visat pel club i per la Federació Esportiva Territorial 
als quals pertany fins avui de la sol·licitud, en el qual haurà d' incloure’ls informe del club 
esportiu visat i amb l'informe favorable de la seva Federació Esportiva corresponent, fent 
constar que l'esportista està federat. (ANNEX 2) 
5. Relació de despeses (ANNEX 3) 
6. Declaració de totes les subvencions, ajudes o beques que hagi rebut o rebi el 
sol·licitant d'altres institucions públiques o privades, per a la mateixa finalitat, i/o les 
sol·licitades en el present any, i declaració de no estar culpable en les prohibicions per 
obtenir la condició de beneficiari establertes en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions.(ANNEX 4) 
7. Model oficial de fitxa de manteniment de tercers del sol·licitant, amb les dades 
bancàries,  degudament diligenciat per l'entitat bancària.(ANNEX 5) 
8. Autorització utilització dades personals.(ANNEX 6) 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant 
perquè l'òrgan concedint obtingui de forma directa, a través de certificats telemàtics, els 
certificats a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, acreditatius d'estar al corrent en el pagament de les 
seves obligacions. En els supòsits en els quals per qualsevol circumstància el certificat no 
sigui positiu, es requerirà al sol·licitant perquè ho aporti, amb indicació que si així no ho 
fes, se li tindrà per desistit de la seva petició, procedint-se en conseqüència al seu  
arxiu amb els efectes previstos en l'art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques. 
 
Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts o no incorpori la documentació 
exigida, es requerirà al/la interessat/a perquè, en un termini de 3 dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fes, es tindrà per 
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desistit de la seva petició, procedint-se en conseqüència al seu arxiu sense més tràmit. 
 
Sexta. Comissió Avaluadora, Concessió i Seguiment de les Beques. 
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que 
estarà integrada pels següents membres: 
 
Comissió d’esports 
La comissió avaluadora té facultats per realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes 
comprovacions estimi necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts, podent 
convocar si ho considera necessari en algun cas concret, a algun dels aspirants a una 
entrevista personal. 
Constituïda vàlidament la citada Comissió i una vegada finalitzat el corresponent estudi 
dels expedients de cadascun dels aspirants, la comissió avaluadora formularà proposta 
d'adjudicació de les beques, perquè les dictamini i s'aprovi, si escau, per acord de Junta 
de Govern Local. La resolució per la qual s'atorgui la beca es publicarà en el tauler 
d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament. 
 
Setena. Termini de presentació. 
El termini de presentació de sol·licituds serà de l´1 de setembre fins al 30 setembre del 
2017. 
La sol·licitud i la documentació requerida serà presentada en el Registre de l’Ajuntament 
de La Sénia, situat al C/Tortosa nº 1, a l'atenció de la Regidoria d'Esports. 
L'adreça www.lasenia.cat, publicarà els models a utilitzar i informació de la convocatòria. 
 
Octava. Crèdit pressupostari i import de les beques. 
L' import màxim de les subvencions que es concedeixin a l'empara de la present 
convocatòria, ascendeix a  1.500 € i es faran efectives amb càrrec a la partida 341.481.02 
del Pressupost de despeses de l'Ajuntament de La Sénia per a l'exercici 2017. 
 
Novena. Resolució de la subvenció i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 
sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent 
convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver- se notificat la resolució 
legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de 
concessió de la subvenció. 
 
A l'efecte de NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS, l'acord resolutori de les subvencions 
concedides i denegades es publicarà en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament de La Sénia. 
També es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de La Sénia, en la següent adreça: 
www.lasenia.cat 
 
Desena. Termini i forma de justificació. 
El termini màxim per a la justificació de l'activitat subvencionada finalitzarà el dia 20 de 
desembre de 2017, havent de presentar en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament de la 
Sénia, segons model que es facilitarà a tal efecte, la següent documentació: 
 
La beca haurà de ser destinada fonamentalment a aconseguir la millora *psico- física i 
tècnica de l'esportista, per la qual cosa són imputables: 
• Les despeses derivades de l'adquisició i compra de material i equipament tècnic 
esportiu per a l'entrenament i la competició. 
• Les despeses d'obtenció de les llicències esportives, quotes de gimnasos i ocasionades 
per desplaçament a les competicions esportives. 

http://www.lasenia.cat/
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• Revisions mèdiques (proves d'esforç) i uns altres que puguin ser reconeguts com a 
indispensables per a la consecució dels objectius esportius previstos. 
• En cap cas es tindran en compte les factures derivades de productes farmacèutics i 
protésics, així com material informàtic. 
Els justificants de les despeses  hauran de correspondre a més d'un dels conceptes 
especificats, corresponents a les despeses ocasionades per l'esportista en el transcurs de 
la temporada que finalitza en el present any. 
 
La justificació de les despeses haurà de realitzar-se mitjançant aportació de documents 
originals o còpia compulsada dels mateixos que reuneixin els requisits de facturació 
exigits en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l' Impost 
sobre el Valor Afegit. 
 
La falta de justificació de les despeses produirà la perduda de la beca concedida. 
 
Onzena. Fiscalització. 
Podrà ser motiu de desestimació o minoració de la beca la constància de disposar d'una 
altra beca o ajuda similar o altres mitjans de finançament per part del sol·licitant, per al 
desenvolupament de la seva activitat esportiva. 
En el cas que el sol·licitant sigui menor de 18 anys en el moment de presentar la 
sol·licitud d'ajuda, l'import de la Beca es farà efectiva en el compte bancari en la qual el 
beneficiari és titular; no obstant això, el representant legal del menor serà responsable de 
l'adequada destinació de la Beca. 
 
L’Ajuntament de La Sénia es reserva el dret de realitzar un seguiment de les activitats 
subvencionades amb aquestes beques, podent exigir una explicació detallada i 
documental de les despeses presentades fins a un any després de la concessió de la 
beca, així com podrà anul·lar qualsevol beca concedida, 
quan al seu judici existeixi incompliment de les obligacions contretes per la/el 
beneficiària/o de la beca. 
 
Dotzena. Obligacions dels beneficiaris. 
− Dur a terme l'activitat objecto de la beca segons les condicions establertes. 
− Sotmetre's a quantes actuacions de comprovació i control es considerin necessàries 
per part del M.I. Ajuntament de La Sénia, aportant tota la informació que li sigui requerida 
en l'exercici d'aquestes actuacions. 
− Presentar justificació de la despesa en les condicions establertes a les presents Bases i 
conforme l'annex II per un import mínim igual al de l' import en metàl·lic de la beca 
concedida. 
− Col·laborar amb l'Ajuntament de La Sénia en aquells programes esportius pel qual 
siguin requerits a l'efecte de promoció i extensió esportiva. 
− Participar en esdeveniments esportius amb finalitats benèfiques i/o promocions 
organitzades i/o participades per l'Ajuntament de La Sénia. 
 − Comunicar a l'Ajuntament de La Sénia l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financin la seva activitat, concedides amb posterioritat a la data 
de presentació de la sol·licitud inicial conforme a la base Cinquena. 
 
Tretzena. Documentació i pagament. 
Una vegada presentada la justificació conforme a les clàusules anteriors, la Comissió 
Avaluadora emetrà informe proposta de conformitat. Aquest informe serà fiscalitzat per la 
Intervenció i s'elevarà a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació, donant-se 
trasllat a la Tresoreria municipal per a la realització material del pagament. 
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Catorzena. Règim jurídic. 
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el Tauló d'Edictes de 
l'Ajuntament i en la web municipal. Pel no regulat expressament a les Bases s'estarà al 
que es disposa a les bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici econòmic 
2017 i al que es disposa en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i 
altra legislació d'aplicació. 
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16. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES AL MUNICIPI DE LA SÉNIA, 2017. (EXP. 164/2017) 

 
 
 
 
 
Organ que la presenta: Comissió Informativa d’empresa, ocupació, comerç i urbanisme 
Quorum: Majoria simple 
 
Antecedents:  
    
Com ja s'ha vingut fent en exercicis anteriors, l'Ajuntament considera del màxim interès per 
al municipi de la Sénia promoure i incentivar la conservació, rehabilitació, millora i/o 
accessibiltat dels habitatges. 
  
D'acord amb aquesta voluntat, per a l'exercici 2017 l'Ajuntament de la Sénia va dotar la 
partida pressupostària 152.789.05 amb un import de 10.000,00 euros, en concepte d'ajuts 
per rehabilitació d'habitatges.       
  
Per Provisió d’Alcaldia de data 1 de febrer de 2017 es va sol·licitar informe de Secretaria en 
relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar una Ordenança municipal 
reguladora de la concessió d’ajuts econòmics a les rehabilitacions d’habitatges realitzades 
durant l’exercici 2016 al municipi de la Sénia, que es va emetre en data 1 de febrer de 2017. 
  
En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
14 de febrer de 2017, es va donar compte del text de la proposta de Bases específiques 
reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges  al municipi de la 
Sénia, per a l’exercici 2017, que es va dictaminar favorablement, amb el resultat següent:      
Vots a favor: 10 (8 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 de PSC-CP 
  
Efectuada la tramitació corresponent, i atesa la competència del Ple, d'acord amb els articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se li proposa l'adopció del 
següent  
 
Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions municipals per les rehabilitacions d’habitatges realitzades al municipi de la 
Sénia durant l'exercici 2017, d’acord amb les bases específiques següents: 
 
 
“PROPOSTA DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS 
MUNICIPALS PER  REHABILITACIÓ D’HABITATGES AL MUNICIPI DE LA SÉNIA, 2017. 

a) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció 
b) L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular les 
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ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament de la 
Sénia, es reconeixen per al foment d’actuacions de millora en determinats 
habitatges del terme municipal de La Sénia, per a les obres comunicades o 
amb llicència concedida entre l’1 de desembre de 2016 i el 30 de novembre de 
2017. 

c) L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en 
aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per 
a l’obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació. 

d) En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter 
supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen 
l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions. 

e) Correspondrà a la Junta de Govern resoldre sobre la concessió o 
denegació de les subvencions objecte d’aquestes bases. 

f) Es declaren expressament incompatibles els ajuts aquí previstos amb els 
establerts per altres administracions públiques, que s’atorguin pel mateix 
concepte. 

 
g) Àmbit d’actuació. 
 

2.1 Seran objecte de les ajudes establertes en aquestes bases les actuacions 
que es portin a terme dins del nucli urbà de la Sénia. 

2.2 Els immobles objecte d’aquestes bases no podran haver-se construït ni               
haver sofert en els darrers 10 anys una gran rehabilitació, concepte definit 
amb el que determina la llei 18/2007, excepte en els casos en què 
s’especifiqui altra cosa. 

 
h) Actuacions subvencionables. 
 

3.1 Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores,      
s’entendrà per actuacions subvencionables aquelles que hagin obtingut 
llicència d’obres o que s’hagin comunicat (en cas d’obres excloses de 
llicència) entre l’1 de desembre de 2016 i el 30 de novembre de 2017, o 
que havent obtingut la corresponent llicència municipal d’obres en anys 
anteriors, estiguin en període de vigència i hagin realitzat les obres durant 
el 2017, i tinguin per objecte: 

• Rehabilitació total de façanes. 
• Actuacions destinades a garantir l’estanquitat de la coberta. 
• Actuacions destinades a resoldre problemes estructurals, així com forjats 

interiors, etc... 
• Actuacions destinades a facilitar l’accés o la mobilitat a l’interior dels 

immobles. 
• Millores d’aïllament tèrmic i acústic i instal·lació d’energies renovables. 

 
3.2  Queden excloses de l’àmbit de la subvenció les obres que impliquin la 

demolició de façanes o el buidat total de l’interior de l’immoble. 
 

i) Requisits generals i obligacions dels beneficiaris 
 

• Requisits generals. 
Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d’ajustar-se als 
següents requisits: 
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a) Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, els promotors de l’obra 
cal que reuneixin les següents condicions: 

a) Ser persones físiques, jurídiques, entitats sense ànim de 
lucre o, en el cas d’edificacions en règim de propietat 
horitzontal, comunitats de propietaris. En tot cas, resten 
exclosos els empresaris que exerceixen l’activitat de la 
promoció. 

b) Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l’immoble o 
titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles 
en dret. 

c) Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb l’Ajuntament de la Sénia i d’acord 
amb les normes vigents. El benefici que es reconegui per 
raó d’una determinada actuació s’entendrà a qui se subrogui 
en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d’obres, prèvia 
acreditació documental. 

 
a) L’aprovació d’atorgament de l’ajut es farà simultàniament o amb 

posterioritat a l’aprovació de la corresponent llicència municipal 
d’obres. Si les obres s’iniciessin abans de la concessió de la 
llicència d’obres el promotor perdrà tots els drets sobre les ajudes 
previstes, excepte quan per raons d’urgència i seguretat així 
s’aconsellés, circumstàncies que s’han d’acreditar pels serveis 
tècnics municipals. 

 
b) El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el 

supòsit que s’executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a 
la llicència municipal d’obres concedida. 

 
c) S’estableix una carència de 10 anys en el dret dels promotors per 

tornar a sol·licitar ajudes pel mateix concepte. 
 
 

• Obligacions dels beneficiaris. 
Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a: 
  
a) Obtenir la llicència municipal d’obres o haver-la comunicat (en cas 

d’obres excloses de llicència), prèviament a l’inici de l’obra 
subvencionada.  

b) Realitzar les obres en els terminis màxims establerts a les condicions 
de la llicència d’obres. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà 
la revocació de l’ajut o ajuts atorgats. 

c) En el cas que el beneficiari executi només una part de l’obra, 
l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies de cada cas, entre 
la revocació total de la subvenció o el pagament d’una part 
proporcional a l’obra feta. 

d) Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons 
i permetre les actuacions de comprovació i control de l’obra per part de 
l’Ajuntament de la Sénia. 

e) Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la 
tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts 
d’altres administracions pel mateix concepte. 

j) Tipus d’ajuts 



 
 

204 
 

1. Façanes  
• S’inclouen en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la 

rehabilitació total de façanes completes d’edificis en l’àmbit d’actuació. 
• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 25 % del cost de l’obra.  
• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència 

d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost justificat 
a la factura o certificació final d'obra.    
 

     2. Cobertes. 
- Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la conservació en condicions de 

la integritat i l’estanquitat de la coberta. 
• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 25 % del cost de l’obra.  
• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència 

d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost justificat 
a la factura o certificació final d'obra. 
 

 3. Estructures 
• Inclou les obres destinades a la conservació i resolució de problemes estructurals de 

l’habitatge, forjats interiors, etc... 
• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 25 % del cost de l’obra.  
• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència 

d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost justificat 
a la factura o certificació final d'obra.  

    
 4. Accés i Mobilitat 

• Inclou totes les obres adreçades a millorar les condicions d’accés o mobilitat a 
l’habitatge, a través de la incorporació d’ascensors i/o la supressió de barreres 
arquitectòniques, o l’adequació d’habitatge en planta baixa, sempre que ho 
justifiquin els problemes de mobilitat dels habitants. 

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 25 % del cost de l’obra.  
• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la 

llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el 
cost justificat a la factura o certificació final d'obra. 

 
    5. Millores d’aïllament tèrmic i/o acústic 

 
• S’inclouen en aquest àmbit les actuacions destinades a la millora de l’aïllament 

tèrmic i/o acústic, per afavorir l’estalvi energètic. 
• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 20 % del cost de l’obra. Per cost 

de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència 
d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost 
justificat a la factura o certificació final d'obra. 

 
En cas que les obres executades tinguin com a finalitat rehabilitar o condicionar 
l’habitatge per destinar-lo a apartament turístics o habitatge d’ús turístic, els percentatges 
de subvenció per a tots els tipus d’ajut s’augmentaran un 15% sobre els percentatges 
respectius.    
 
En tots els conceptes subvencionables l’import mínim per ajut atorgat serà de 50 euros. 
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El percentatge màxim de subvenció vindrà determinat per la disponibilitat de crèdit 
pressupostari, fins esgotar l’import de la partida 152.789.05 que per a l’exercici 2017 
ascendeix a 10.000 euros. 
 
Si la llicència d’obres sol·licitada té prevista l’execució de diverses obres coincidents amb 
més d’un dels anteriors conceptes previstos per a l’obtenció d’ajudes, el promotor només 
podrà sol·licitar ajut per un únic concepte. 
 
En tot cas la subvenció màxima a rebre en el termini de 5 anys, per un mateix habitatge, 
és de 1.500 euros per tots els conceptes i 2.000 euros, en cas que les obres tinguin com 
a finalitat  rehabilitar o condicionar l’habitatge per destinar-lo a apartament turístics o 
habitatge d’ús turístic.  
 
 
6.Tramitació d’expedients i documentació necessària. 
 
• Sol·licituds d’ajuts. 
 

Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan simultàniament o amb 
posterioritat al moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència d’obres 
o comunicació d’obres excloses de llicència. S’hauran de presentar amb els 
models oficials establerts, acompanyats de la documentació que s’especifiqui. 
 
La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, 
comporta que el sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les 
condicions que es fixin amb ocasió de l’atorgament de la subvenció que demana. 
 
La tramitació de la sol·licitud  d’ajuts econòmics estarà vinculada a la tramitació de 
l’expedient d’atorgament de llicència d’obres o de comunicació d’obres excloses 
de llicència, de tal manera que la denegació de la llicència d’obres suposarà la 
denegació de l’ajut sol·licitat. 
 
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals d’Habitatge i 
Urbanisme la revisaran per tal de verificar-ne els requisits i emetre informe sobre 
la conformitat o no de la petició. 
 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 
• En cas de persones físiques o entitats sense ànim de lucre, documentació que 

acrediti que el promotor de les obres reuneix les condicions de l’article 4.1.a 
(propietari, arrendatari...) 

• En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització 
prèvia i escrita del titular de la propietat. 

• Fotocòpia del DNI de la persona física sol·licitant. En cas de sol·licitar l’ajut 
una comunitat de propietaris caldrà aportar, a més del CIF, l’acreditació de la 
representació. 

• Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres (façanes, interiors...). 
• Amb totes les sol·licituds caldrà aportar pressupost i, si s’escau, projecte o 

memòria valorada, sempre que no s’hagi aportat amb la sol·licitud de llicència 
d’obres o comunicació. 

• Declaració jurada on constin les subvencions sol·licitades a altres 
administracions segons model determinat per l’ajuntament de la Sénia. 

• Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, 
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amb la Seguretat Social i amb l’ajuntament. 
• De la documentació a presentar en els 3 primers apartats s’haurà de presentar 

original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. 
  

En cas que les obres de rehabilitació de l’habitatge tinguin com a finalitat destinar-
lo a apartaments turístics o habitatge d’ús turístic, s’haurà d’acompanyar també la 
documentació següent: 
• Llicència d’activitat o sol·licitud de llicència, en cas dels apartaments d’ús 

turístic. 
• Comunicació d’alta, en cas dels d’habitatges d’ús turístic. 
• Compromís de fer publicitat de l’establiment turístic a la web de la l’Ajuntament de la 

Sénia durant un termini mínim de 2 anys. 
          

 
El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 30 de novembre 
de 2017. 
 

• Resolució de les sol·licituds 
 

La Junta de Govern Local resoldrà, previ informe de la Intervenció municipal, 
l’atorgament de les subvencions a favor de les persones sol·licitants, d’acord amb 
els informes tècnics emesos al respecte.  
 
El termini màxim d’atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini 
produirà efectes desestimatoris.  
 

• Pagament de la subvenció 
 

El pagament de la subvenció s’efectuarà, prèvia justificació, un cop realitzades les 
obres i emesa la corresponent certificació final, subscrita pel facultatiu o tècnic, o 
document emès pel contractista que hagi executat l’obra. 
 
La justificació de la subvenció haurà d’incloure: 
 

• Fotografies de l’estat final de les obres executades. 
• Factures 
 

Els serveis tècnics municipals comprovaran que l’obra objecte de la llicència o de 
comunicació s’hagi executat correctament i emetran l’informe corresponent. A 
aquest efecte, els promotors estan obligats a facilitar l’accés dels tècnics 
municipals a l’immoble, tant per emetre l’informe com per comprovar les obres, les 
vegades que sigui necessari. 
 
Serà necessària la justificació econòmica de l’execució de les obres 
subvencionades mitjançant la presentació de la corresponent factura o certificació 
de la despesa realitzada. 
 
Un cop informada favorablement la realització de l’obra en tots els termes de la 
llicència, es proposarà el pagament de la subvenció al seu beneficiari. 
 

a. Recursos econòmics 
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1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits 
pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de 
l’exercici econòmic corresponent a l’any 2016. 

2. L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat 
per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta 
finalitat. 

3. L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment 
establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i previa 
comprovació de la documentació requerida. 
 
D’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, si la sol·licitud no reuneix els requisits 
exigits en aquestes bases, es requerirà a l’interessat per a que en el termini 
màxim de 10 dies, subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, 
entenent que si no es porta dins d’aquest termini, s’entendrà desistit en la seva 
petició. 
 
Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta 
regulada en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a 
l’Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la data en que es presenta 
correctament la documentació que li ha estat requerida. 
 
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 10.000 euros, establert a la partida 
152.789.05 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, creada amb 
aquesta finalitat. 
 

8. Compatibilitat amb altres subvencions. 
 

Es declaren expressament incompatibles les subvencions aquí previstes amb les 
establertes per altres administracions públiques. 
 

9. Obtenció d’informació. 
 

Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran 
ser obtinguts  i  consultats  a la pàgina  web  de  l’Ajuntament  de  la Sénia 
www.lasenia.cat, 
secció de subvencions, rehabilitació d’habitatges. 
  

10. Disposició addicional 
 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l’endemà 
de la data de publicació del text íntegre de les bases i l’acord d’aprovació definitiva 
en el BOPT.” 

 
 

SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant 
anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província  i en el taulell d’anuncis i la 
pàgina web de la corporació, perquè qualsevol persona interessada pugui examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimi pertinents. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
  
TERCER. Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de la Sénia per subscriure i signar la 
documentació relacionada amb l'expedient. 

http://www.lasenia.cat/
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17. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS A EMPRESES LOCALS PER 
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN FIRES 2017 (CONVOCATÒRIA I CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS) (EXP. 208/2017) 

 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i 
Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
Antecedents: 
 
El 22 de desembre de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar els pressupostos per a 
l’any 2017 on es va destinar una partida per ajudar a les empreses locals que 
assisteixen i participen en fires. 
 
El total disponible a la partida 433.479.04 és de 8.000€. 
 
La regidoria d’Empresa, Ocupació i Comerç ha preparat unes bases on es regula 
unes subvencions municipals per ajudar a les empreses locals que assisteixen o 
participen a fires. L’objectiu és promoure el comerç local i promocionar la marca “la 
Sénia”. 
 
Aquestes bases es publicaran a la pàgina web de l’ajuntament i es podran presentar 
les sol·licituds a l’ajuntament des de l'1 de setembre fins el 15 de novembre de 2017. 

Per Provisió d’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017 es va sol·licitar informe de Secretaria en relació 
amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar una Ordenança municipal reguladora de la 
concessió de subvencions municipals per empreses locals per l’assistència i la participació en fires 
durant l’any 2017, que es va emetre en data 12 de febrer de 2017. 

En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 13 de 
febrer de 2017, es va donar compte del text de la proposta de Bases específiques reguladores de 
les subvencions municipals per empreses locals per l’assistència i la participació en fires durant 
l’any 2017 que es va dictaminar favorablement, amb el resultat següent:      
 
Vots a favor: 10 (8 de FS-E i 2 de PP) 
Vots en contra: 0  
Abstencions: 1 de PSC-CP 
 
Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions municipals a empreses locals per l’assistència i la participació en fires 
durant l’any 2017, d’acord amb les bases específiques següents: 
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“PROPOSTA DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS 
MUNICIPALS A EMPRESES LOCALS PER  L’ASSISTÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ EN 
FIRES 

 
1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció 

 
1.1. L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular 

les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament 
de la Sénia, es reconeixen per tal d’afavorir la presència en aquests 
esdeveniments de les empreses amb raó social i centre de treball a al 
Sénia des de l’1 de novembre  de 2016  fins el 31 d’octubre de 2017. 

1.2. L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en 
aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per 
a l’obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació. 

1.3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter 
supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen 
l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions. 

1.4. Correspondrà a la Regidoria d’Empresa, ocupació i comerç resoldre sobre 
la concessió o denegació de les subvencions objecte d’aquestes bases. 

1.5. Només s’acceptarà la sol·licitud d’ajut per assistència a una fira per 
empresa. 

 
2. Àmbit d’actuació. 

2.1 Seran objecte de les ajudes qualsevol empresa que tingui el seu domicili 
fiscal i social a la Sénia i que estigui ubicada a la població. 

2.2  Es concedirà un sol ajut per empresa i fira. 
 

3. Actuacions subvencionables. 
3.1 Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, 

s’entendrà per actuacions subvencionables: 
 

• Despeses de desplaçament 
• Despeses d’allotjament 
• Entrada o inscripció per a la corresponent fira 
• Despeses de lloguer de l’estand 
• Despeses de transport de la càrrega ( si escau) 
• Producció de l’estand (disseny i fabricació), sempre que ho faci tercer i no 

la pròpia empresa 
 

3.2  Queden excloses de l’àmbit de la subvenció qualsevol despesa relativa a 
manutenció, promoció, publicitat, bitllets corresponents a classes 
preferents de qualsevol tipus de transport. 

3.3.  L’import corresponent a l’IVA de les factures presentades no serà 
subvencionable. 

4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris 
4.1 Requisits generals. 
Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d’ajustar-se als següents 
requisits: 

a) Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, cal que es reuneixin 
les següents condicions: 

• Ser persones físiques, jurídiques o empreses i que tinguin 
llicència d’activitat a la Sénia. 
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• Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb l’Ajuntament de la Sénia i d’acord 
amb les normes vigents.  
El benefici que es reconegui per raó d’una determinada 
actuació s’entendrà a qui se subrogui en la titularitat, prèvia 
acreditació documental. 
 

4.2 Obligacions dels beneficiaris. 
Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a: 

• Acreditar mitjançant la documentació oportuna, les despeses que  
siguin subvencionables. 

• Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la 
tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts 
d’altres administracions pel mateix concepte. L’import dels ajuts 
rebuts no podrà superar l’import de la despesa realitzada per l’acció 
subvencionada. 

• Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de 
l’acció per la qual es demana la subvenció. L’empresa beneficiària 
de l’ajut farà constar en el seu espai web, si en disposa, de l’acció 
subvencionada. Haurà de col·locar l’escut de l’ajuntament de la 
Sénia amb la llegenda “Amb la col·laboració de l’ajuntament de la 
Sénia. Ajuts a empreses que van a Fires”. L’ajuntament 
proporcionarà als beneficiaris el model de publicitat corresponent a 
l’any pel qual es demana la subvenció.  

 
5. Tipus d’ajuts 

1. Desplaçament 
• En el cas que es viatgi en avió o en tren caldrà presentar el bitllet 

original, i en el cas de bitllets electrònics caldrà presentar les 
targetes d’embarcament. 

• Si es viatja en automòbil caldrà un certificat de quilometratge signat 
pel representant de l’empresa sol·licitant i els tiquets originals dels 
peatges. 

• En el cas de lloguer de vehicle cal la factura de l’empresa de 
lloguer. 

• Per a la resta de transports cal presentar els tiquets i/o rebuts 
originals 

2. Allotjament 
• S’ha de presentar la factura original de l’establiment autoritzat. 

3. Transport de la càrrega 
• S’ha de presentar la factura del transportista. 

4. Lloguer de l’estand 
• Caldrà presentar les factures originals emeses per l’organització de 

la fira 
 

5.Acreditacions 
•  S’haurà de presentar la factura o el tiquet de despesa emesos per 

l’organització de la fira. 
6.Producció de l’estand 

• S’haurà  de presentar la factura de l’empresa que s’ha encarregat 
del disseny i/o fabricació de l’estand. Queda exclòs d’aquest apartat 
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la producció pròpia (disseny i/o fabricació fets per la mateixa 
empresa) 
 

L’import mínim de despesa per presentar la sol·licitud és de 200€. No s’admetran 
sol·licituds per imports inferiors a aquesta quantitat.  
 
La subvenció serà d’un màxim del 30% del cost total de l’activitat subvencionada. En tots 
els conceptes subvencionables l’import mínim per ajut atorgat serà de 60 € i l’import 
màxim de 1.000€, tot i que la suma total de totes les subvencions mai podrà superar 
l’import atorgat a la partida corresponent.  
 
En el cas que la suma de totes les subvencions superi la partida, es farà un repartiments 
proporcional de les ajudes a tots els sol·licitants.  
 
6.Tramitació d’expedients i documentació necessària. 
 
6.1 Sol·licituds d’ajuts. 
Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan durant la vigència de la present 
subvenció. S’hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la 
documentació que s’especifiqui. 
La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, comporta que el 
sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb 
ocasió de l’atorgament de la subvenció que demana. 
La tramitació de la sol·licitud  d’ajuts econòmics estarà vinculada a l’adequació dels 
requeriments generals i obligacions i estar dintre d’un dels tipus d’ajut. 
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis del departament d’Empresa, ocupació i 
comerç la revisaran per tal de verificar-ne els requisits. 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 
• Documentació acreditativa de la persona sol·licitant ( CIF/NIF/escriptures en el cas de 

societats). 
• Documentació que acrediti suficientment la condició de beneficiari: qualsevol 

document que acrediti el vincle amb l’empresa (alta d’autònom, contracte laboral...). 
• En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització prèvia i 

escrita del propietari. 
• Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques. En el cas de societats caldrà 

aportar, a més del CIF, l’acreditació de la representació. 
• De la documentació a presentar en els 4 primers apartats s’haurà de presentar 

original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. 
• Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres administracions 

(segons model establert per l’Ajuntament de la Sénia, ANNEX 1). 
• Acreditació documental de l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts 

d’altres administracions pel mateix concepte, si s’escau. L’import dels ajuts rebuts no 
podrà superar l’import de la despesa realitzada per l’acció subvencionada. 

• Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb l’ajuntament (segons model establert per l’ajuntament de la 
Sénia, ANNEX 2). 

• Compte justificatiu (segons model establert per l’ajuntament, ANNEX 3). 
• Factures (s’haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada) 
• Certificat acreditatiu de titularitat del nº de compte on s’ingressarà l’import, emès per 

l’entitat bancària, o model de sol·licitud de transferència bancària (segons model 
establert per l’ajuntament ANNEX 4). 
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El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de setembre fins el 15 de novembre de 
2017. 
 
6.2 Resolució de les sol·licituds 
El termini màxim d’atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la data de 
l’acabament del termini de presentació. La manca de resolució dins d’aquest termini 
produirà efectes desestimatoris.  
Un cop es produeixi la comunicació de l’atorgament de la subvenció, l’empresa 
beneficiària de l’ajut haurà d’informar al públic que ha rebut una subvenció per part de 
l’ajuntament de la Sénia (tal com s’indica en l’apartat 4.2 d’aquestes bases). El beneficiari 
de la subvenció estarà obligat a facilitar als serveis de la regidoria d’Empresa, ocupació i 
comerç (amb acreditació documental a l’efecte) el compliment d’aquest requisit. L’omissió 
d’aquesta publicitat pot ser motiu de revocació de l’ajut. 
 
6.3 Pagament de la subvenció 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, prèvia justificació de tota la documentació 
sol·licitada. La justificació de la subvenció haurà d’incloure: 
 

• Factures 
• S’haurà de justificar degudament l’interès per acudir a determinada fira , 

amb fotografies que acrediten l’assistència, i una petita memòria descrivint 
l’interès en l’assistència i els resultats esperats/obtinguts (segons model 
establert per l’ajuntament) 

 
El departament d’Empresa, ocupació i comerç comprovarà que l’assistència a la fira 
s’hagi dut a terme correctament . A aquest efecte, els sol·licitants estan obligats a facilitar 
tota la informació relacionada amb l’assistència a la fira  per emetre l’informe , quan 
resulti  necessari. 
Serà necessària la justificació econòmica de l’activitat subvencionada mitjançant la 
presentació de la corresponent factura o certificació de la despesa realitzada. 
L’ajuntament es reserva el dret de demanar a l’empresa la documentació comptable que 
cregui necessària per fer les comprovacions i emetre l’informe corresponent. 

 
7. Recursos econòmics 
7.1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits 

pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de 
l’exercici econòmic corresponent a l’any 2016. 
 

7.2. L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat 
per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta 
finalitat. 
 

7.3. L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment 
establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia 
comprovació de la documentació requerida. 
 

D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits 
en aquestes bases, es requerirà a l’interessat per a que en el termini màxim de 10 dies, 
subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es porta dins 
d’aquest termini, s’entendrà desistit en la seva petició. 
 
Per a les sol·licitud que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta demanada 
en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a l’Ajuntament, a efectes 
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de resolució dels ajuts, la data en que es presenta correctament la documentació que li 
ha estat requerida. 
 
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 8.000€, establert a la partida 433.479.04 del 
pressupost  de l’ajuntament per a l’exercici 2017, creada amb aquesta finalitat. 

 
8. Obtenció d’informació. 
Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser 
obtinguts i consultats a la secció de subvencions de la pàgina web de l’Ajuntament de la 
Sénia www.lasenia.cat 
 
9.       Disposició addicional 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 15 
de novembre de 2017.”  

SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província  i en el taulell 
d’anuncis i la pàgina web de la corporació, perquè qualsevol persona interessada pugui 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimi pertinents. De 
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.  

TERCER. Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de la Sénia per subscriure i signar la 
documentació relacionada amb l'expedient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lasenia.cat/
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18. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’ AJUTS A PETITS COMERÇOS, 
REFORMES I NOVA CREACIÓ 2017 (CONVOCATÒRIA I CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS) (EXP. 207/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i 
Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
Antecedents: 
 
El 22 de desembre de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar els pressupostos per a 
l’any 2017 on es va destinar una partida per ajudar als petits comerços en la reforma i 
la nova creació. 
 
El total disponible a la partida 439.770.00 és de 8.000€. 
 
La regidoria d’Empresa, Ocupació i Comerç ha preparat unes bases on es regula 
unes subvencions municipals per ajudar als petits comerços en la reforma i la nova 
creació (compra de material inventariable).L’objectiu és el foment del comerç local. 
 
Aquestes bases es publicaran a la pàgina web de l’ajuntament i es podran presentar 
les sol·licituds a l’ajuntament des de l'1 de setembre fins el 15 de novembre de 2017. 

Per Provisió d’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017 es va sol·licitar informe de Secretaria 
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar una Ordenança 
municipal reguladora de la concessió de subvencions municipals per als petits comerços 
en la reforma i la nova creació durant l’any 2017, que es va emetre en data 12 de febrer 
de 2017. 

En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
13 de febrer de 2017, es va donar compte del text de la proposta de Bases específiques 
reguladores de les subvencions municipals per als petits comerços en la reforma i la nova 
creació durant l’any 2017 que es va dictaminar favorablement, amb el resultat següent:     
 
Vots a favor: 10 (8 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 de PSC-CP 
 
Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions municipals als petits comerços en la reforma i la nova creació durant 
l’any 2017, d’acord amb les bases específiques següents: 
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“PROPOSTA DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS  
MUNICIPALS PER ALS PETITS COMERÇOS, REFORMES I NOVA CREACIÓ 2017 
 

AJUTS PEL FOMENT I DINAMISME DEL PETIT COMERÇ 
 

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció 
1.1. L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular 

les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament 
de la Sénia, es reconeixen per al foment i l’activació del petit comerç a La 
Sénia, per a les llicències d’obres concedides entre l’1 de novembre de 
2016 i el 31 d’octubre de 2017. 

1.2. L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en 
aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per 
a l’obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació. 

1.3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter 
supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen 
l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions. 

1.4. Correspondrà a la regidoria d’Empresa, ocupació i comerç resoldre sobre 
la concessió o denegació de les subvencions objecte d’aquestes bases. 

1.5. Es declaren expressament incompatibles els ajuts aquí previstos amb els 
establerts per altres administracions públiques, que s’atorguin pel mateix 
concepte. 

 
2. Àmbit d’actuació. 

2.1 Seran objecte de les ajudes qualsevol establiment que estigui dins de la 
zona urbana de la Sénia i/o iniciï la seva activitat al municipi abans de 
tancar-se el període de la subvenció. 

 
3. Actuacions subvencionables. 

3.1 Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, 
s’entendrà per actuacions subvencionables aquelles obres, actuacions o 
compres realitzades pels establiments. 
En cas d’actuacions subvencionables que requereixin llicència d’obres 
aquestes hauran de ser obtingudes entre l’1 de novembre del 2016 i el 31 
d’octubre de 2017  o que havent obtingut la corresponent llicència 
municipal d’obres en anys anteriors, estiguin en període de vigència i hagin 
realitzat les obres durant el 2016/17. 
En cas d’actuacions subvencionables que no requereixin llicència d’obres 
s’hauran de presentar les factures corresponents. 
 
Tota actuació haurà de tenir per objecte: 
 

• Arranjament de local per realitzar una activitat comercial 
• Arranjament de la façana del local comercial 
• Revestiments interiors 
• Adaptació dels banys per a minusvàlids  
• Actuacions destinades a facilitar l’accessibilitat o la mobilitat a l’interior dels 

comerços 
• Retolacions exteriors 
• Adequació de les instal·lacions de contra incendis d’acord amb les 

normatives vigents. 
• Actuacions destinades a millorar l’aparador del comerç 
• Material inventariable (caixa registradora, prestatgeria, mostrador....) 
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3.2  Queden excloses de l’àmbit de la subvenció les obres que impliquin la 

demolició de façanes o el buidat total de l’interior de l’immoble. 

• Obra nova (edifici) 

• Totes les obres subvencionades per altres administracions o per altres 
subvencions del mateix Ajuntament 

3.3  L’import corresponent a l’IVA de les factures presentades no serà                   
subvencionable. 

 
4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris 

4.3 Requisits generals. 
Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d’ajustar-se als 
següents requisits: 
a) Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, cal que es reuneixin 

les següents condicions: 
• Ser persones físiques, jurídiques o empreses i que tinguin 

llicència d’activitat per la venta de productes en detall a la 
Sénia. 

• Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l’immoble o 
titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles 
en dret. 

• Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb l’Ajuntament de la Sénia i d’acord 
amb les normes vigents.  
El benefici que es reconegui per raó d’una determinada 
actuació s’entendrà a qui se subrogui en la titularitat, prèvia 
acreditació documental. 

 
c) L’aprovació d’atorgament de l’ajut, en cas de necessitat de llicència 

d’obres, es farà simultàniament o amb posterioritat aprovació de la 
corresponent llicència. Si les obres s’iniciessin abans de la 
concessió de la llicència d’obres el promotor perdrà tots els drets 
sobre les ajudes previstes, excepte quan per raons d’urgència i 
seguretat així s’aconsellés, circumstàncies que s’han d’acreditar 
pels serveis tècnics municipals. 

 
d) El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el 

supòsit que s’executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a 
la llicència municipal d’obres concedida. 

 
4.4 Obligacions dels beneficiaris. 

Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a: 
  

• Obtenir la llicència municipal d’obres prèviament a l’inici de l’obra 
subvencionada, si s’escau. 

• Realitzar les obres en els terminis màxims establerts a les 
condicions de la llicència d’obres. L’incompliment d’aquesta 
obligació comportarà la revocació de l’ajut o ajuts atorgats. 

• En el cas que el beneficiari executi només una part de l’obra, 
l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies de cada cas, 
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entre la revocació total de la subvenció o el pagament d’una part 
proporcional a l’obra feta. 

• Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels 
fons i permetre les actuacions de comprovació i control de l’obra per 
part de l’Ajuntament de la Sénia. 

• Acreditar mitjançant la documentació oportuna, les despeses que 
no necessitin de llicència d’obres i alhora siguin subvencionables. 

• Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la 
tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts 
d’altres administracions pel mateix concepte. L’import dels ajuts 
rebuts no podrà superar l’import de la despesa realitzada per l’acció 
subvencionada. 

• Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de 
l’acció per la qual es demana la subvenció. El comerç beneficiari de 
l’ajut haurà d’informar al públic del seu establiment d’haver rebut 
una subvenció per part de l’ajuntament de la Sénia. L’ajuntament 
proporcionarà als beneficiaris el model de publicitat corresponent a 
l’any per al qual es demana la subvenció (adhesiu amb l’escut de 
l’ajuntament de la Sénia i la llegenda “Amb la col·laboració de 
l’ajuntament de la Sénia. Ajuts a reformes de comerços i nova 
creació”). 

 
5. Tipus d’ajuts 
1. Façanes i revestiments 
  

• Inclou en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte l’ 
arranjament de la façana del local i/o els revestiments interiors del 
local  

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 25% del cost de 
l’obra amb un màxim de 700 €. Per cost de l’obra s’entendrà el 
pressupost d’execució material establert a la llicència d’obres o el 
que determina el projecte tècnic. En cas de no necessitar projecte, 
s’haurà de presentar la factura corresponent. 
 

2. Adaptació banys i accessibilitat 
 

• Inclou en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte  l’adaptació 
dels banys per a minusvàlids i/o millores de l’accessibilitat i mobilitat 
a l’interior dels comerços. 

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 30% del cost de 
l’obra amb un màxim de 700 €. 
 

• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material 
establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. 
En cas de no necessitar projecte, s’haurà de presentar la factura 
corresponent. 

 
3. Tots els no compresos en els punts anteriors 
 

• Inclou en aquest àmbit  les retolacions exteriors, adequació de les 
instal·lacions de contra incendis, actuacions per la millorar dels 
aparadors i el material inventariable. 
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• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40% del cost total 
amb un màxim de 700 €. 

• Per cost total s’entendrà el pressupost d’execució material establert 
a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. En cas 
de no necessitar projecte, s’haurà de presentar la facturació 
corresponent. 

 
En tots els conceptes subvencionables l’import mínim d’inversió per atorgar ajut serà de 
50 € .La suma total de totes les subvencions mai podrà superar l’import atorgat a la 
partida corresponent. 
 
En el cas que la suma de totes les subvencions superi la partida, es farà un repartiment 
proporcional de les ajudes a tots els sol·licitants.  
 
6.Tramitació d’expedients i documentació necessària. 
 
6.4 Sol·licituds d’ajuts. 
Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan durant la vigència de la present 
subvenció. S’hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la 
documentació que s’especifiqui. 
La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, comporta que el 
sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb 
ocasió de l’atorgament de la subvenció que demana. 
 
La tramitació de la sol·licitud d’ajuts econòmics estarà vinculada a l’adequació dels 
requeriments generals i obligacions i estar dintre d’un dels tipus d’ajut. 
 
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de la regidoria d’Empresa, ocupació i comerç 
la revisaran per tal de verificar-ne els requisits. 
 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 
• Documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les condicions de 
l’article 4.1.a (propietari, arrendatari...). 
• En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització prèvia i 
escrita del titular de la propietat. 
• Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques. En el cas de societats caldrà aportar, 
a més del CIF, l’acreditació de la representació. 
• De la documentació a presentar en els 3 primers apartats s’haurà de presentar original i 
fotocòpia o fotocòpia compulsada. 
• Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres administracions 
(segons model  establert  per l’Ajuntament de la Sénia, ANNEX 1). 
• Acreditació documental de l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts 
d’altres administracions pel mateix concepte, si s’escau. L’import dels ajuts rebuts no 
podrà superar l’import de la despesa realitzada per l’acció subvencionada. 
• Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb l’ajuntament (segons model establert per l’ajuntament de la Sénia, 
ANNEX 2). 

• Compte justificatiu (segons model establert per l’ajuntament, ANNEX 3). 
• Factures (s’haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada). 
• Certificat acreditatiu de titularitat del nº de compte on s’ingressarà l’import, emès per 
l’entitat bancària, o model de sol·licitud de transferència bancària (segons model establert 
per l’ajuntament ANNEX 4). 
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• Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres abans i després de realitzar-les (façanes, 
interiors...). 
• Amb totes les sol·licituds caldrà aportar pressupostos i, si s’escau, projecte o memòria 
valorada, sempre i quan no s’hagi aportat amb la sol·licitud de llicència d’obres. 
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’1 de setembre  i  tindrà com a data 
límit el 15 de novembre de 2017. 
 
6.5 Resolució de les sol·licituds 
 

El termini màxim d’atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la 
data de l’acabament del termini de presentació. La manca de resolució dins 
d’aquest termini produirà efectes desestimatoris.  
Un cop es produeixi la comunicació de l’atorgament de la subvenció, el comerç 
beneficiari de l’ajut haurà d’informar al públic del seu establiment que ha rebut una 
subvenció per part de l’ajuntament de la Sénia (tal com s’indica en l’apartat 4.2 
d’aquestes bases). El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar als 
serveis de la regidoria d’Empresa, ocupació i comerç (amb acreditació documental 
a l’efecte) el compliment d’aquest requisit. L’omissió d’aquesta publicitat pot ser 
motiu de revocació de l’ajut.  
 

6.6 Pagament de la subvenció 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, prèvia justificació de tota la 
documentació sol·licitada, un cop realitzades les millores i emesa la corresponent 
certificació final, subscrita pel facultatiu o tècnic. 
 
La justificació de la subvenció haurà d’incloure: 
 

• Fotografies de l’estat inicial i final de les obres executades. 
• Factures 
 

La regidoria d’Empresa, Ocupació i Comerç comprovarà que la millora objecte de 
la llicència s’hagi executat correctament i emetrà l’informe corresponent. A aquest 
efecte, els promotors estan obligats a facilitar l’accés dels tècnics a l’immoble, tant 
per emetre l’informe com per comprovar les millores, les vegades que sigui 
necessari. 
 
Serà necessària la justificació econòmica de l’execució de les millores 
subvencionades mitjançant la presentació de la corresponent factura i el compte 
justificatiu (segons model establert per l’ajuntament, ANNEX 3). 
 

7. Recursos econòmics 
9.1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits 

pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de 
l’exercici econòmic corresponent a l’any 2017. 
 

9.2. L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat 
per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta 
finalitat. 
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9.3. L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment 
establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia 
comprovació de la documentació requerida. 
 
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits 
exigits en aquestes bases, es requerirà a l’interessat per a que en el termini 
màxim de 10 dies, subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, 
entenent que si no es porta dins d’aquest termini, s’entendrà desistit en la seva 
petició. 
 
Per a les sol·licitud que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta 
demanada en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a 
l’Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la data en que es presenta 
correctament la documentació que li ha estat requerida. 
 
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de  8.000 € establert a la partida 
439.770.00 del pressupost  de l’ajuntament per a l’exercici 2017, creada amb 
aquesta finalitat.  
 

10. Compatibilitat amb altres subvencions. 
Es declaren expressament incompatibles les subvencions aquí previstes amb les 
establertes per altres administracions públiques. 

 
11. Obtenció d’informació. 

Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran 
ser obtinguts i consultats a la secció de subvencions de la pàgina web de 
l’Ajuntament de la Sénia www.lasenia.cat 
 

12.       Disposició addicional 
El termini de presentació de les sol·licituds  començarà l’1 de setembre i finalitzarà 
el 15 de novembre de 2017.” 

 
 

SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província  i en el taulell 
d’anuncis i la pàgina web de la corporació, perquè qualsevol persona interessada pugui 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimi pertinents. De 
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.  

TERCER. Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de la Sénia per subscriure i signar la 
documentació relacionada amb l'expedient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lasenia.cat/
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19. MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A 
CATALUNYA (EXP.224/2017) 

 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió informativa de cultura i mitjans de 
comunicació 
Quòrum: Majoria simple 
 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions 
Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de 
vida de les persones. 
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració 
més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara 
govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o 
seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels 
serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera 
i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la 
ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada 
pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats 
municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte 
Nacional per a una Societat Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i 
els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 



 
 

222 
 

- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer 
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), 
tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les 
empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional. 
 
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. 
 
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per 
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries. 

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement (per la Comissió Informativa de 
Cultura i Mitjans de Comunicació) en data 09/02/2017, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 (6 de FS-E, 2 del PP i 1 del PSC) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
 

Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i 
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius 
d'aquest Pacte. 

SEGON. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
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20. DICTAMEN SOBRE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DEL TERRENY SITUAT A L’AV. 
GENERALITAT, 40 (57), OCUPAT PER L’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL 
VIAL. (EXP. 247/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió informativa d’empresa, ocupació i 
urbanisme. 
Quòrum: Majoria simple 
 
En data 3 de novembre de 2004 el Ple de l'Ajuntament de la Sénia va aprovar inicialment el 
projecte executiu de les obres “Urbanització del carrer Granada” (actualment Avinguda de la 
Generalitat). 
  
En sessió de data 15 de març de 2006 el Ple de l'Ajuntament de la Sénia va aprovar el 
modificat del projecte d'Urbanització del carrer Granada (actualment Avinguda de la 
Generalitat), que substituia l'aprovat inicialment en data 3 de novembre de 2004 i que 
incorporava la construcció d'un col·lector d'aigües pluvials. 
  
L’any 2007 es va executar el projecte i, com a conseqüència de l’obertura i urbanització del 
carrer, es va ocupar una superfície de 236,69 m2 de la parcel·la situada a l’actual Av. 
Generalitat, 40 i 57, que físicament va quedar dividida en dues parts: 177,73 m2 
corresponents a vial i una resta de parcel·la en sòl urbà consolidat de 58,96 m², que no 
reuneix les condicions de parcel·la mínima edificable. 
  
Des del moment que es va portar a terme l’ocupació de la parcel·la esmentada i urbanització 
del carrer, les persones propietàries van manifestar la seva disconformitat amb l’actuació per 
la situació física i jurídica en què restava la seva parcel·la, i van sol·licitar l’expropiació dels 
terrenys i la indemnització corresponent. 
  
D’acord amb el que disposa l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb el dret dels propietaris dels 
terrenys ocupats, transcorreguts quatre anys des de l’ocupació, a instar l’administració 
perquè iniciï expedient de determinació de preu just.              
  
Mitjançant escrit amb registre d’entrada de data 5 de desembre de 2014, les persones 
propietàries de la parcel·la situada a l’Av. Generalitat, 40 (57) van sol·licitar a  l’Ajuntament 
que s’iniciés l’expedient d’expropiació i indemnització corresponent.       
  
Per tal de efectuar les comprovacions prèvies necessàries i valoració de la indemnització, 
l’Ajuntament va encarregar l’elaboració d’un Informe de valoració pericial a Axioma, 
Ingenieria & Consulting, SL, que es va redactar al febrer de 2016. 
 
Vist l’Informe de valoració pericial, mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 17 de març de 2016 
es va iniciar expedient d’expropiació forçosa per determinar el preu just. 
  
En data 27 de març de 2016 les persones propietàries van aportar el títol de propietat dels 
terrenys. 
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En data 5 de setembre de 2016, a petició de l’Ajuntament, es va rebre certificació de 
titularitat i càrregues de la parcel·la, emès pel Registre de la Propietat Amposta 2.       
  
En data 1 de febrer de 2017 els Serveis Tècnics Municipals van elaborar la Relació de béns i 
drets afectats.   
 
En data 13 de febrer de 2017 es va emetre Informe-proposta de Secretaria. 
 
En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
14 de febrer de 2017, es va donar compte de l’expedient, que es va dictaminar 
favorablement, amb el resultat següent:      
Vots a favor: 10 (8 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 de PSC-CP 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta,  
 
Pel fins aquí exposat el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents: 

PRIMER. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats, corresponent a l’expropiació 
dels terrenys situats a l’Avinguda Generalitat, 40 (57), de la Sénia, ocupats per l'obertura i 
urbanització de l'Avinguda Generalitat (abans carrer Granada).    
 
- Parcel·la 298, polígon 72 – Avinguda Generalitat, 40(57) 
Referència cadastral: 1019433BF7001H0001RF. 
Superfície: 1.055 m², segons títol i segons cadastre.   
Descripció registral: Finca 14135, foli 52, tom 3827, llibre 226 de la Sénia.  
Propietat: MPM, 830J, úsdefruït i MVSP, 978S, nua propietat.  
Superfície objecte d'expropiació:  236,69 m2 (177,73 m2 sòl urbà-vial i 58,96 m² sòl urbà 
residencial clau d).    
 
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci 
en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de la Sénia, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i en un diari dels de major difusió de la província, perquè els que puguin resultar 
interessats formulin les observacions i al·legacions que estimin convenients, en particular en 
relació a titularitat o valoració dels seus respectius drets. 
  
TERCER. Notificar l’acord a les persones propietàries i titulars de drets afectats, 
acompanyant a la notificació el full d'estima i la proposta de fixació dels criteris de valoració, 
perquè puguin formular al·legacions en el termini d' un mes, comptat a partir de la data de 
notificació. 
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21. MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL 
REFERÈNDUM (EXP. 212/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: FS-E, ERC-AM, CiU 
Quòrum: Majoria simple 
 
Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel 
Referèndum amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, sindicats, 
governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials. 
 
Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a Catalunya 
un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de 
manera acordada amb l’Estat espanyol i de buscar també suports fora del país. 
 
Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es va 
aprovar un manifest en el que es demana als Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol 
a superar els obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la celebració d’un 
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual sigui 
políticament vinculant i efectiu. 

Atès que entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu 
l’adhesió de persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya.   

Pel fins aquí exposat, el Ple acorda amb 9 vots a favor (8 de FS-E, 1 de CIU), 3 vots 
en contra (2 del PP, 1 PSC-CP): 
 
PRIMER.- Adherir l’Ajuntament de la Sénia al Manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum que s’adjunta. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Parlament de Catalunya, Pacte Nacional pel 
Referendum, Assosiació de Municipis per la Indepèndencia, Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.  
 
 

“MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons 
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures 
polítiques no el reconeguin així. 
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant 
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la 
voluntat d’una gran majoria de la seva població. 
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 
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Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant 
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, 
pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat 
organitzada a favor del seu dret a decidir. 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si 
aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no 
per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest manifest entenem 
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat 
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 
 
Per tot això : 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i 
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties 
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat 
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I 
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre 
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.” 
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22. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL. (EXP. 658/2016) 
 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde de l’ajuntament de la Sénia 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral.  
1.4 Expedient núm. 658(4)/2016 
  
2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals 
de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de 
cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la 
mateixa Ordre. 
  
3. FONAMENTS DE DRET 
 

• Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials. 

 
4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  estableix que abans de l’últim 
dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa: 

• a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la 
seva execució fins a la finalització de l’exercici,  

• a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost,  

• a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses 
pendents de pagar,  

• a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu finançament,  

• a l’actualització del pla de tresoreria,  
• a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i 

despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  
• a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute  
• a informació relativa a la plantilla de personal. 
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Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
A data 31 de desembre de 2016 l’Ajuntament de la Sénia, té una plantilla de personal 
efectiu de 59 persones i 13 regidors, els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors 50 
Òrgans de govern 13 
Policia local 9 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2016 és de 
1.596.447,94 € Capítol I i 93.600,00 € del Capítol II. Aquest import inclou les retribucions 
bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social, la Seguretat 
Social i les assistències dels òrgans de govern del capítol 2.  
  
En aquest trimestre s’ha produït un increment en els efectius de personal, degut a la 
contractació del personal del programa de garantia juvenil, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 4art. 
trimestre de 2016 és del 89,02 % en relació al pressupost actual que inclou  les previsions 
inicials i les modificacions de crèdit tramitades. El grau d’execució del pressupost de 
despeses al 4art. Trimestre de 2016 és del 83,09 % en relació al pressupost actual. 
  
Sobre la  realització dels cobraments/pagaments, és a dir, el grau de realització dels 
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament del 
69,41%, resta pendent de comptabilitzar el recaptat en executiva de l’exercici corrent, 
sent el percentatge de cobrament més baix el del capítol IV per les subvencions i 
transferències corrents no abonades i en relació als pagaments el grau d’execució és del 
85,60 %. 
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de 
 
cobrament en termes totals és de 1.179.373,54 € i el pendent de pagament, de 
598.203,32 €. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada ha estat de 669.960,77€ i 
com ja s’ha dit en relació a l’exercici corrent, resten pendents de comptabilitzar els 
ingressos de la recaptació en executiva. Anàlogament, els pagaments totals durant el 
mateix període ascendeix a 800.573,10 €.  
 
L’ajuntament NO té despeses pendents d’aplicar a pressupost (Compte 413) 
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 4rt. 
Trimestre del 2016 és de 1.025.533,91 €.  
 
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament durant 
el 4rt. Trimestre no té en curs cap projecte d’inversió amb finançament afectat. 
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4.2.3. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d’aquest 
període és de 400.360,15 €.  
 
4.3. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit 
del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el 4art. trimestre, pel que fa a l’estabilitat pressupostària s’observa una 
capacitat de finançament de 199.938,04 €. Si es compara aquest resultat, amb el mateix 
càlcul que es va fer en el moment de l’aprovació de pressupost, es comprova que el 
pressupost és estable.  
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el 4art. trimestre, dóna un import de 
3.479.521,41 €, si es compara amb el límit de la regla de la despesa aprovada, 
3.575.526,92€, s’observa el compliment amb l’objectiu de la Regla de la Despesa.  
 
4.4.3. El ràtio de deute viu al finalitzar aquest trimestre és del 24,61 %.  
 
4.4.4 Al mateix temps es fa constar que la corporació compleix amb el Pla Econòmic 
Financer que va aprovar en data  27/05/2016. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al 4art. trimestre de 2016 amb l’objectiu 
d’estabilitat i la regla de la despesa. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell 
d’endeutament, és de 1.093.929,47 €, atès que està pendent d’establir per part del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats 
locals. 
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i 
despeses en aquest trimestre.  
 
La Sénia, 
La Secretària interventora acctal. 
(Data i signatura electrònica al marge) 
Míriam Muñoz Vidal 
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23.  MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ DE 2017, DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES (EXP. 298/2017)  

 
 

 

 

Òrgan que presenta la proposta: FS-E, PP, CiU, ERC-AM i PSC-CP 

Quòrum: Majoria simple 

Havent-se rebut des de les associacions municipalistes catalanes (Federació de 
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis) el manifest que proposen per 
a commemorar el Dia Internacional de les Dones 2017, 

El Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 assistents:  

L’adhesió de l’Ajuntament de la Sénia al següent manifest proposat per la FMC i l’ACM 
amb motiu del Dia Internacional de les Dones 2017: 

 

“Manifest 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Un any més celebrem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Des de l’inici de la 
Revolució Industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es 
van incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació no les eximí, però, de continuar 
sent responsables del treball de cura de les persones del grup familiar ni de les activitats 
domèstiques. Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar, des de 
mitjans del segle XIX, l’aparició de moviments de dones que reivindicaven millors 
condicions laborals. 

En l’origen de la commemoració del 8 de març, com a Dia Internacional de les Dones, 
podem destacar diversos esdeveniments importants com la vaga de les obreres tèxtils 
nord-americanes de 1857, l’incendi de la fàbrica Cotton o la de Triangle Shirtwaist 
Company de Nova York, el dia 25 de març de 1911, –indústria tèxtil on treballaven 
cinc-centes persones, en la seva gran majoria dones immigrants joves-. 

Aquesta data és un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es 
basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és 
dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també, però la reivindicació de millors 
condicions de treball i de vida, de drets socials i polítics, són alguns dels temes que per 
desgràcia en aquest segle XXI continuem reivindicant. 

La realitat social de les condicions de vida de les dones està en un continu procés de 
transformació. L’evolució del paper de les dones en la nostra societat constitueix un 
procés complex on els avenços es contraposen a la persistència d’algunes desigualtats. 
Si bé, en els últims anys s’ha avançat en la consecució de la igualtat d’oportunitats, no 
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menys cert és que, encara avui, cal seguir treballant des dels diversos àmbits públics i 
privats per tal de reduir progressivament les desigualtats de gènere. 

Tot i els progressos assolits, les dones continuen tenint majors dificultats d’accés al 
mercat de treball que els homes, i es confirma l’existència de diferències rellevants 
tant en les condicions de treball com en la retribució econòmica. De fet, i a tall 
d’exemple, la bretxa salarial – és a dir, la diferència salarial entre la remuneració 
laboral dels homes i de les dones – ha augmentat. 
 
Són molts els avenços que s’han aconseguit però és molt encara el camp que cal 
recórrer en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, volem recordar 
que, per acabar definitivament amb aquestes discriminacions, cal que les dones siguin 
presents a tots els espais de decisió. Sense aquesta presència, totes les polítiques 
d’igualtat seran parcials i insuficients. La plena participació de les dones en condicions 
d’igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació en els processos 
d’adopció de decisions i l’accés al poder. Les dones són les que ocupen un treball 
invisibilitzat domèstic i un paper devaluat en el mercat laboral i això s’ha d’acabar. No es 
pot progressar en la nostra societat si no trenquem amb aquests rols. És feina de 
tothom, d’homes i de dones, de la societat. És feina d’educar o reeducar en valors 
d’igualtat de gènere als nostres infants. És establir com un objectiu fonamental de la 
nostra societat l’assoliment ple i real de la divisió del treball, en totes les seves vessants, 
equitativa. És fonamental per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la 
complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels 
nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat. 

8 de març de 2017” 
 
 
 
24. INFORMACIONS DE L’ALCALDIA 
 
 
 
 
 
 
25. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
L’alcalde informa que Juan Miguel Tíscar, portaveu del PSC-CP, va presentar per escrit uns 
precs i preguntes, demanant que es responguessin al Ple de la corporació, qué són els 
següents:  
 

o Informació del patrimoni municipal d’edificis i solars de titularitat municipal. 
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o Desplaçaments de l’Equip de Govern, llocs, motius i costos económics dels 
desplaçaments. 

o Amb motiu del dia del arbre i com a complement a aquest dia, mitjançant voluntaris, 
la llimpiesa de les vies saludables de l’entorn del municipi.  

 
En primer lloc, l’alcalde respon als precs i preguntes presentades pel PSC-CP i seguidament 
dona el torn de paraula als diferents grups del consistori. 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les vint-
i- una i cinquanta-dos minuts del dia vint-i-quatre de febrer de dos mil diset de la qual, jo, la 
secretària accidental, emeto la present acta. 
La secretària accidental,      Vist i plau, 
Míriam Muñoz Vidal       L’ alcalde 
        Joan Moisés Reverté 
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