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ACTA DE PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
 
 
Núm. de sessió:04/2017  Hora:19:30h 
Tipus:ORDINARI  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Sénia 
Data:28/04/2017      
Expedient:507/2017 
 
Assistents a la sessió:  
 
President: Joan Moisés Reverté 
 
Regidors i regidores:  
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)  
Laia Sanz Masclans (FS-E) 
Javier Sabater Sabater (PP)  
Arturo Martínez Hernández (PP)  
Eduart Robert Òdena (PDeCAT)  
José Antonio Tíscar Mata (ERC-AM) 
 
S’excusen: 
Isa Castell Solà (FS-E) 
David Capitán Cano (FS-E) 
Juan Miguel Tíscar Gómez (PSC-CP) 
 
 
Secretària interventora accidental: 
Míriam Muñoz Vidal 
 
 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia l’alcalde excusa la presència al Ple dels regidors 
Isa Castell Solà, David Capitán Cano i Juan Miguel Tíscar Gómez que per motius 
personals no podran assistir. 
 
L’alcalde informa de la petició del regidor Juan Miguel Tíscar Gómez (PSC-CP) de retirar 
la Moció presentada pel seu partit, el punt núm. 9 del guió, moció sobre la millora del 
finançament de les Escoles Bressol, per poder tractar-la en el pròxim Ple amb la seva 
presencia.  
Per assentiment dels regidors, queda aplaçat el tractament d’aquesta Moció. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 Ordre del dia, previst per a la sessió: 
 

 

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE PLE DE DATA 24 DE FEBRER I 24 
DE MARÇ DE 2017. ............................................................................................... 3 

2. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN: ................................................................... 3 

• DECRETS DEL 102 AL 249 DE 2017 .............................................................................................. 3 
• JUNTES DE GOVERN DE DATES 20 DE FEBRER, 6, 13 DE MARÇ DE 2017........................................ 3 

3. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA LAIA SANZ MASCLANS (EXP. 
403/2017) ................................................................................................................ 4 

4. DICTAMEN EN RELACIÓ A EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAÓ D’URBANISME. 
DETERMINACIÓ DEL PREU JUST SENSE AVINENÇA, POLÍGON 52, PARCEL·LA 
50 (CAMP D’AVIACIÓ) (EXP. 1652/2016) .............................................................. 5 

5. DICTAMEN EN RELACIÓ A EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS TERRENYS 
SITUATS A L’AVINGUDA GENERALITAT 40 (57) OCUPAT PER L’OBERTURA I 
URBANITZACIÓ DEL VIAL (EXP. 247/2017) ......................................................... 7 

6. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(EXP. 499/2017) ..................................................................................................... 9 

7. MOCIÓ EN RECLAMACIÓ DE RETORN DELS IMPORTS COBRATS 
INDEGUDAMENT PER PART DE LES EMPRESES D’ENERGIA EN LES 
FACTURES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (EXP. 505/2017) ................... 11 

8. MOCIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” 2017 
(EXP. 522/2017) ................................................................................................... 11 

9. MOCIÓ  SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL 
(EXP. 530/2017) ................................................................................................... 18 

10. INFORMACIONS DE L’ALCALDIA ...................................................................... 18 

11. PRECS I PREGUNTES......................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

ACORDS 

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE PLE DE DATA 24 DE FEBRER I 24 
DE MARÇ DE 2017. 
 

 
 
 
 
Es pregunta als assistents si volen formular observacions al contingut dels esborranys de 
les actes de Ple de sessions de data 24 de febrer i 24 de març de 2017.  
  
Les actes queden aprovades per unanimitat ja que els regidors i regidores no s’han 
manifestat negativament ni s’han fet observacions al contingut de la mateixa. 
 
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 102 AL 249 DE 2017 
• JUNTES DE GOVERN DE DATES 20 DE FEBRER, 6, 13 DE MARÇ DE 2017.  
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3. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA LAIA SANZ MASCLANS (EXP. 
403/2017) 

 

 

L'Ajuntament, per acord del Ple celebrat en sessió extraordinària de data 24 de març de 
2017, va acordar la presa de coneixement de la renúncia voluntària de FERRAN 
FERRER RODRÍGUEZ del lloc de Regidor a l'Ajuntament, en compliment de l'article 9.4 
del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

L’Ajuntament, per acord de Ple celebrat en sessió extraordinària de data 12 d’abril de 
2017, va acorda la presa de coneixement de la nova regidora LAIA SANZ MASCLANS. 

L'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li enviessin les credencials de 
LAIA SANZ MASCLANS, següent en la llista de les eleccions municipals celebrades amb 
data 24/05/2015. L'Ajuntament va rebre aquestes credencials el dia 26/04/2017 amb núm. 
d'entrada en el Registre General de l'Ajuntament 2017-E-RC-1222. 

Per tot això el Ple de la Corporació:  

Accepta la presa de possessió de LAIA SANZ MASCLANS del càrrec de Regidora de 
l'Ajuntament en substitució de FERRAN FERRER RODRÍGUEZ, després de la renúncia 
voluntària d'aquest. 

I per això i d'acord amb el procediment legalment establert, l' alcalde pregunta a LAIA 
SANZ MASCLANS, si: 

«Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?»  

La regidora Laia Sanz Masclans contesta: sí, prometo.  

A continuació, l’Alcalde li imposa la insígnia d’or i la nova regidora s’incorpora a la sessió 
a tots els efectes.  
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4. *DICTAMEN EN RELACIÓ A EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAÓ D’URBANISME. 
DETERMINACIÓ DEL PREU JUST SENSE AVINENÇA, POLÍGON 52, PARCEL·LA 
50 (CAMP D’AVIACIÓ) (EXP. 1652/2016) 

 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i 
Urbanisme  
Quòrum: majoria simple  
 
 
Antecedents 
  
En sessió de data 17 de juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament de la Sénia va prendre, entre 
d’altres, els acords següents: 
Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i 
drets a ocupar necessàriament per a l'execució del planejament i adquisició de la zona del 
Camp d'Aviació i terrenys adjacents, qualificats com a sistema  d’equipaments, així com la 
designació nominal dels interessats amb els quals s’han d’entendre els tràmits successius. 
Declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets relacionats i que s’incoïn els expedients 
d'expropiació forçosa corresponents. 
  
L’acord es va exposar al públic mitjançant anunci que es va inserir al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament, al Diari més ebre de data 23 de juny de 2016 i al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona núm. 127, de data 5 de juliol de 2017. 
  
Així mateix, es va notificar individualment als interessats l'acord de necessitat d'ocupació, 
així com la relació definitiva de béns, drets i propietaris afectats.  
  
Intentada la possibilitat de fixar el preu just de mutu acord, no va estar possible respecte de 
la parcel·la 50 del Polígon 52, atès que les persones propietàries van manifestar la seva 
disconformitat amb la valoració que apareix en l'expedient.   
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 7/2017, de data 9 de gener de 2017, es va resoldre 
tramitar com a peça separada la fixació del preu just corresponent a la parcel·la 50 del 
polígon 52, de la Sénia. 
 
El Decret d’Alcaldia de creació de peça separada es va notificar a les persones propietàries, 
que en data 21 de febrer de 2017 van presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament Full 
d’Apreuament en què estimen el valor de la seva finca, per import de 298.179,76 euros.         
 
En data 3 de març de 2017 els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe valorant la 
finca a expropiar en 48.371,81 euros i considerant la valoració continguda en el full 
d’apreuament presentat per les persones propietàries com a no acceptable. 
  
En data 7 d’abril de 2017 es va emetre Informe d’Intervenció.  
 
En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
18 d’abril de 2017, es va donar compte de l’expedient, que es va dictaminar favorablement, 
amb el resultat següent:      
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Vots a favor: 8 de FS-E  
Vots en contra: 0 
Abstencions: 2 (1 de Junts-ERC-AM i 1 de PSC-CP) 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 6 vots a favor (6 de FS-E) i 4 
abstencions (2 del PP, 1 de PDeCAT i 1 de ERC-AM):  
   
PRIMER. Rebutjar el Full d'Apreuament formulat per les persones propietàries de la 
parcel·la 50, del polígon 52, de la Sénia i presentat a aquest Ajuntament en data 21 de 
febrer de 2017, amb registre d’entrada 2017-E-RC-465, en què s'establia el preu de la seva 
finca en 298.179,76 euros, per considerar excessiva aquesta quantitat. 
  
SEGON. Formular Full d'Apreuament municipal, atès el preu formulat pels Serveis Tècnics 
Municipals, fixant el preu fundat en 48.371,81 euros. 
  
TERCER. Notificar aquest acord a les persones titulars de béns i drets sobre la parcel·la 50, 
del polígon 52, de la Sénia,  perquè en el termini de deu dies l’acceptin  o el rebutgin. En cas 
que es rebutgi, trametre l'expedient de preu just a la secció territorial de Terres de l’Ebre del 
Jurat d'Expropiació de Catalunya. I en cas que s’accepti, procedir a la signatura de l'Acta 
d'ocupació i pagament. 
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5. *DICTAMEN EN RELACIÓ A EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS TERRENYS 
SITUATS A L’AVINGUDA GENERALITAT 40 (57) OCUPAT PER L’OBERTURA I 
URBANITZACIÓ DEL VIAL (EXP. 247/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç 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 1 de febrer de 2017 els Serveis Tècnics Municipals van elaborar la Relació de béns i 
drets afectats.   
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En sessió de data 24 de febrer de 2017, el Ple de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar 
inicialment la relació de béns i drets afectats. 
 
L’acord es va notificar individualment a les persones titulars dels drets i béns afectats, 
juntament amb els fulls d’estima corresponents, i es va sotmetre a informació pública pel 
termini d’un mes, mitjançant anunci que es va inserir a la pàgina web i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 50, de data 13 de març de 
2017 i al diari Més Ebre, en data 3 de març de 2017.  
  
Durant el termini d'informació pública no es van presentar al·legacions. 
  
En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
18 d’abril de 2017, es va donar compte de l’expedient, que es va dictaminar favorablement, 
amb el resultat següent:      
Vots a favor: 8 de FS-E  
Vots en contra: 0 
Abstencions: 2 (1 de Junts-ERC-AM i 1 de PSC-CP) 
 
En data 19 d’abril de 2017 s’ha emès informe proposta de Secretaria. 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria,  
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 9 vots a favor (6 de FS-E, 2 
del PP i 1 ERC-AM) i 1 abstenció (1 de PDeCAT):  
 
  
PRIMER. Aprovar definitivament l'expropiació forçosa de terrenys situats a l’Avinguda 
Generalitat, 40(57), de la Sénia, ocupats per l'obertura i urbanització de l’Avinguda 
Generalitat. 
 
SEGON. Publicar l’acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona. 
  
TERCER. Notificar l’acord d’aprovació definitiva als interessats, propietaris i titulars de béns i 
drets que figuren en l'expedient i concedir-los un termini de vint dies perquè puguin 
manifestar per escrit la seva disconformitat amb la valoració establerta en l'expedient 
aprovat. 
 
Si els interessats no formulessin oposició a la valoració en el termini esmentat de vint dies, 
s'entendrà acceptada la que es va fixar en l’acte aprovatori de l'expedient, entenent 
determinat el preu just definitivament i de conformitat. 
  
QUART.  Traslladar l' expedient al Jurat d'Expropiació de Catalunya per la fixació del preu 
just, en cas que els interessats manifestin la seva disconformitat amb la valoració continguda 
en el full d' estima. 
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6. *MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(EXP. 499/2017) 

 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta:  FS-E i PSC-CP 
Quòrum: majoria simple  

Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s’han 
declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 
5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del 
Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació 
situacions d’inexistència d’increments de valor. 

Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 

Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda 
al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament 
idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, 
raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats 
articles del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la 
plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència. 

Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en 
relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència 
d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en 
cap cas, pels ens locals afectats.  

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

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de 
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl 
deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts 
a l’esmentada Sentència del TC. 

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, 
per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució 
de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels 
quals no havia experimentat cap increment. 



 
 

10 
 

TERCER.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la 
gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa 
Urbana.  

QUART.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant 
del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions 
sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències 
que els pertoquen. 

CINQUÈ.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament 
de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM. 
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7. *MOCIÓ EN RECLAMACIÓ DE RETORN DELS IMPORTS COBRATS 
INDEGUDAMENT PER PART DE LES EMPRESES D’ENERGIA EN LES 
FACTURES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (EXP. 505/2017) 

 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: FS-E i PSC-CP 
Quòrum: majoria simple 

Atès que aquest grup municipal ha estat coneixedor que per part de les empreses 
subministradores d’energia han estat cobrant de manera presumptament il·legal, imports 
significatius en les factures de subministrament elèctric de diferents ajuntaments. 

Atès que segons regula el Reial decret 1164/2001 de 26 d’octubre, “por el que se 
establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica”, 
indicant en el seu article 9, que: “el control de la potència demandada es realitzarà 
mitjançant la instal·lació dels corresponents aparells de mesura (maxímetre) que 
registraran la potencia quart horària màxima demandada a cada període tarifari, punta, 
pla o vall del període de facturació”. 

Atès que l’any 2001 els comptadors eren mecànics i no incorporaven el maxímetre 
indicat, donat que van començar a ser instal·lats per les empreses subministradores al 
voltant de l’any 2008. 

Atès que les comercialitzadores en el període comprès entre el 2001 i 2008 han estat 
facturant de forma sistemàtica el 100 % de la potència contractada, quan en realitat 
haurien d’haver facturat el 85% ja que els comptadors no incorporaven els elements 
necessaris per facturar correctament la potència contractada.  

Atès que en aquest període de temps, a la gran majoria dels subministraments, la 
potència contractada sempre es trobava per sobre de les necessitats, puix que era un 
concepte econòmic i no es tenien en compte els excessos o penalització per la seva 
configuració, de manera que les quantitats cobrades indegudament per les 
comercialitzadores podrien ser considerables. 

Atès que és possible que les comercialitzadores hagin pogut estar cobrant d'igual manera 
a partir del 2008, el 100% de la potència contractada, incorrent en un incompliment clar 
de la normativa legal que recull l'article 9 del Reial decret 1164/2001 de 26 d’octubre que 
fixa els peatges d'accés i estableix que, en el tipus de tarifes per a empreses està regulat 
que s'apliqui un recàrrec en cas que el consum de potència elèctrica sigui superior al 
contractat i una rebaixa si és menor.  

Atès que en diferents resolucions, la Direcció General d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya ha exigit a diferents comercialitzadores que tornin els diners cobrats en excés 
de manera il·legal en diverses factures de subministrament elèctric, tot constatant, que 
les companyies van vulnerar la llei en cobrar més potència elèctrica de la demandada.  

Atès que aquest ajuntament ha contractat diferents subministraments d’energia afectats 
per aquesta legislació i que s’hagin pogut produït cobraments indeguts i presumptament 
il·legals per part de les empreses subministradores, d’acord amb el que indica la 
normativa vigent des de l’any 2001.  
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Atès que la majoria dels possibles cobraments irregulars se situen en els contractes amb 
la tarifa 3.0 i 3.1 que es contracten per consums superiors als 15kW, estant obligades les 
empreses a instal·lar obligatòriament un maxímetre per mesurar la potència que s’ha 
utilitzat realment.  

Atès que la llei preveu que si la potència màxima demandada en el període a facturar és 
inferior al 85% de la potència contractada, la potència a facturar ha de ser com a màxim 
igual al 85% de l'esmentada potència contractada. 

Atès que aquest cobrament presumptament il·legal pot suposar desenes de milers 
d’euros incorrectament abonats pel nostre ajuntament en concepte de potència no 
consumida, d’acord amb l’article 9 del Reial decret esmentat.  

Atès que el termini legal per poder fer reclamacions a les companyies elèctriques esta 
establert en un període de fins 15 anys enrere. 

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

PRIMER-. Instar el Govern a que, en virtut de les competències atorgades per la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de 
creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), incoï una 
exhaustiva investigació que tingui com a objectiu aclarir la presumpta vulneració per part 
d'algunes empreses comercialitzadores d'energia elèctrica de la legislació en matèria de 
tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica. 

SEGON-. Instar la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència al fet que, en 
virtut de les competències que li atorga la Llei 3/2013, de 4 de juny, dugui a terme les 
comprovacions necessàries de les propostes comercials de les empreses 
comercialitzadores d'energia elèctrica i, en cas que es demostrin vulneracions de les 
obligacions d'aquelles en relació al subministrament, iniciï els tràmits pertinents per 
sancionar aquelles empreses que hagin incorregut en elles. 

TERCER-. Fer una revisió de totes les factures de subministrament elèctric de les tarifes 
3.0 i 3.1 abonades per aquest ajuntament des de la data d’entrada en vigor del Reial 
decret 1164/2001 de 26 d’octubre fins el dia d’avui. 

QUART-. Determinar mitjançant l’estudi detallat de les factures, el total de les quantitats 
indegudament facturades per les empreses d’energia en concepte de potència o d’altres i 
abonades pel nostre ajuntament. 

CINQUÈ-. Sol·licitar una resolució a la Direcció General d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya, autoritat competent segons la llei, que reconegui els cobraments il·legals 
realitzats a l’Ajuntament de la Sénia per part de les diferents empreses d’energia. 

SISÈ-. Presentar una reclamació formal a les empreses energètiques corresponents, per 
la quantitat total cobrada il·legalment a aquest ajuntament d’acord amb la facturació 
realitzada per cada una, incloent els interessos legals corresponents al temps 
transcorregut.  

SETÈ-. Interposar les denuncies corresponents per la via administrativa o judicial, 
necessàries per poder recuperar els diners cobrats a aquest ajuntament presumptament 
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de manera presumptament fraudulenta per les empreses d’energia, en cas de no produir-
se de manera voluntària i negociada el retorn de les quantitats indegudament cobrades  

VUITÈ-. Destinar els diners recuperats d’aquesta facturació indeguda a la lluita contra la 
pobresa energètica, a l’estalvi energètic i a projectes d’energies renovables a l’enllumenat 
públic i edificis públics del municipi. 

NOVÈ-. Informar a les associacions empresarials i de comerç del municipi, sobre el 
possible cobrament indegut en les tarifes 3.0 i 3.1, en concepte de potència, efectuats per 
les empreses subministradores d’energia en el seus serveis contractats des de l’any 2001 
i oferir-los assessorament de com formular les reclamacions corresponents. 

DESÈ-. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la 
Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, al Congrés, Senat i Parlament 
de Catalunya, per a que ho facin extensiu a tots els grups polítics, al Síndic de Greuges 
de Catalunya, a totes les empreses subministradores d’energia d’aquest ajuntament i a 
les associacions empresarials i de comerç. 
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8. *MOCIÓ EN SUPORT A LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” 2017 
(EXP. 522/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: FS-E 
Quòrum: Majoria simple 
 
En els darrers anys la veu de les persones trans*1, és a dir, les persones que no 
s’identifiquen amb el gènere assignat en néixer o expressen la identitat de gènere de 
manera no normativa, s’ha deixat sentir ben alta per exigir que el fet trans sigui 
reconeguts com un fet vital i una experiència personal fruit de la llibertat individual. Les 
persones trans es reclamen part integrant de la societat, de la que participen des de la 
seva diversitat, i lluiten per ampliar els espais de vida on la identitat de gènere és un dret 
respectat.  
 
Aquesta lluita ve motivada per la gran estigmatització que pateix el col·lectiu en la 
societat. El món de l’educació, el laboral, l’oci i l’esport o els mitjans de comunicació, 
entre d’altres, tenen interioritzada molt sovint una actitud transfòbica que exclou les 
persones trans*.  Una clau d’aquesta estigmatització és la patologització de la condició 
trans*, és a dir, les persones han de passar un diagnòstic clínic o psiquiàtric per poder ser 
ateses. Aquest fet vulnera el dret fonamental a la lliure identitat de gènere, anul·la la 
llibertat individual i estigmatitza la persona davant la societat. Ens trobem davant del 
mateix cas en què es trobaven les persones homosexuals fa trenta anys, quan 
l’homosexualitat era considerada un trastorn psiquiàtric. La societat, avui, no pot 
considerar més el fet trans com una patologia, sinó com una condició humana. 
 
La plataforma Trans*forma la Salut2, formada per un conjunt d’associacions3 i persones 
independents que representen la diversitat del col·lectiu trans*, treballa pel reconeixement 
de les persones trans* en igualtat en la nostra societat. La seva reivindicació es basa en 
el següent decàleg: 
 

1. Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura la 
societat occidental actual: home/dona. La condició trans* no és una patologia, és 
una condició tan antiga com l’ésser humà que ha enriquit totes les societats que 
l’han considerat respectat com actiu. 

  

                                                        
1 L’asterisc inclòs en la paraula trans* pretén visualitzar i incloure la gran variabilitat d’identitats i 
percepcions del gènere: persones transsexuals, transgènere, crossdressers, transvestits, 
genderqueers, agènere, etc. 
2 Web https://transformalasalut.wordpress.com/ 
3 Trans*forma la Salut està formada per Associació Trans* Generem, ACATHI-Migrants LGTB, 
Chrysallis Catalunya (Associació de familiars de menors trans ), ATC (Associació transsexual 
Catalunya), Joves Trans de Barcelona, LGTBI+ VIOLETA (per la visibilització als pobles), En 
Femme, Colors de Ponent, AMPGIL Catalunya, LGTB Terrassa, TransVaginarias i Activistes 
independents. 

https://transformalasalut.wordpress.com/
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2. Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure 
desenvolupament personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú construeix 
aquesta identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada per la societat i 
l’administració, que a més ha de vetllar-la. La transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici 
contra la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida.  

 
3. S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys) per 

desenvolupar-se sense condicions de gènere. Respectant la seva identitat, 
prevenint la violència de gènere, incloent referents positius d’identitats diverses en 
la seva educació. 

 
4. El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no patologitzador i 

desmedicalitzat. Ha d’acompanyar l’individu respectant els seus tempos i 
proporcionar-li instruments (com poden ser acompanyament psicològic, 
tractaments hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la construcció de la seva 
identitat de gènere, sempre respectant les seves decisions.  

 
5. L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions. 

L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g. 
negant la condició de trans* amb un diagnòstic) l’ús d’algun d’aquests recursos.  

 
6. Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans* ha de 

rebre formació específica de sensibilització. En particular els professionals del 
sistema sanitari, que a més han de tenir coneixements sobre la diversitat de 
gènere i dels processos de transició.  

 
7. Els membres del col·lectiu són actius indispensables per a la creació, 

desenvolupament i avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el 
col·lectiu, ja sigui en matèria de salut, educació, mitjans, etc.  

 
8. Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que han 

de comptar amb una atenció i suports específics: persones grans, menors, 
persones privades de llibertat, amb diversitat funcional, persones migrades (també 
de sol·licitants d’asil), persones a l’entorn del treball sexual, persones amb 
malalties cròniques (VIH, afectació de salut mental, etc.), persones sense 
recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta, persones que pertanyen 
a ètnies minoritàries, persones que es visibilitzen en comunitats religioses, i altres.  

 
9. Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral en 

igualtat d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió distorsionada i 
negativa que es té de les persones trans*.  

 
10. Com a col·lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans de 

comunicació tenen l’obligació de donar-ne més visibilització i que sigui 
responsable, veraç i positiva. 
 

En especial, la plataforma proposa un nou model d’atenció a la salut que integri 
plenament les persones trans* en la societat, que compleixi la llei 11/2014 del Parlament 
de Catalunya contra la LGTBIfòbia4 i en últim terme que compleixi la definició que fa la 

                                                        
4 Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya contra la LGTBIfòbia, article 16.3 a): “Les 
administracions públiques de Catalunya, en les línies d’actuació relatives a la salut i al sistema 
sanitari, han de vetllar perquè la política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGBTI i no 
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OMS de salut com a accés al benestar. El nou model d’atenció a la salut a les persones 
trans que proposa la plataforma és públic i gratuït perquè el fet trans no té classe social i 
la salut és un dret; per a menors, adults i gent gran; no binari i respectuós amb la identitat 
personal; integral i social, perquè ha de donar resposta a la integració social de la 
persona; obert perquè les identitats de gènere són dinàmiques; no tutelar i que 
acompanyi la persona des de la seva autonomia; no capacitista sinó inclusiu; i universal 
perquè no importa la trajectòria personal, àmbit laboral, diversitats funcionals, classe 
social o estat migratori. 
 
En els darrers mesos la plataforma ha presentat una Queixa per Vulneració de Drets 
Fonamentals al Parlament de Catalunya i al Síndic de greuges, ha estat amb converses 
amb els grups parlamentaris i ha intervingut en la Comissió de Salut del Parlament. 
Actualment està en converses amb el Departament de Salut per tal d’elaborar un model 
en aquestes línies. 
 
La Plataforma demana la implicació real del Departament de Salut en l’ampliació del 
centre de referència ja existent (Unitat Trànsit, de l’Institut Català de Salut) amb la 
diversitat de professionals que requereix la diversitat trans*; el desplegament d’unitats en 
el territori; l’eliminació del diagnòstic clínic (de transsexualitat, criteris DSM5, CIE10, 
diagnòstic diferencial ni cap altra avaluació clínica) en tots els àmbits del sistema sanitari; 
una atenció individualitzada segons el recorregut vital de la persona; l’eliminació de les 
unitats que apliquen mètodes que patologitzen explícitament o implícita el fet trans*; la 
formació i sensibilització dels i de les professionals de la salut i l’educació; la reducció i 
transparència de les llistes d’espera de les operacions quirúrgiques per equiparar-les a la 
mitjana de les altres operacions incloses en el sistema de salut; l’acompanyament 
psicoterapèutic i implementació d’altres serveis integrals; i la participació de representants 
del col·lectiu en el disseny d’estratègies i polítiques de salut. 
 

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

 
PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma la 
Salut. 

 
SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció.  
 
TERCER. Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del municipi 
en els àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la línia descrita 
en la moció. 

 
QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans* en les 
escoles i instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des del respecte a 
la identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada, en la línia 
descrita en la moció.  
 
CINQUÈ. Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència transfòbica 
que es donin en àmbits de competència municipal. 

 
                                                                                                                                                                        
tracti directament o indirectament la condició d’aquestes persones, especialment transgèneres i 
intersexuals, com una patologia” 
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SISÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Departament 
de Salut i al Parlament de Catalunya.  

 
SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.” 
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9. MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL 
(EXP. 530/2017) 

 
 
 
Queda aplaçat el tractament d’aquesta Moció a petició del grup municipal PSC-CP. 
 
 
 
10. INFORMACIONS DE L’ALCALDIA 
 
 
 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
vint i quintze minuts del dia vint-i-vuit d’abril 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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