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ACORDS 

1. *DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 0284/2017 DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES (REORGANITZACIÓ PER RENUNCIA D’UN REGIDOR. EXP. 
402/2015) 

 
 
 
 
 
 
Antededents 
 
Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig 2015 i atès que el dia 13 de 
juny de 2015 es va constituir la nova corporació local.  
 
Atès que amb data 16/06/2015 es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 267/2015 en el l’alcalde 
va delegar en els membres de l’Equip de Govern les atribucions referents a les carteres de 
l’Ajuntament d’acord amb el principi d’autoorganització i amb la finalitat de donar-li una major 
eficàcia a la gestió dels assumptes municipals. 
 
Atès que, amb motiu de la renúncia d’un regidor, amb  data 15/11/2016 es va dictar el Decret 
d’Alcaldia núm. 663/2016  en el l’alcalde va delegar en els membres de l’Equip de Govern 
les atribucions referents a les carteres de l’Ajuntament, d’acord amb el principi 
d’autoorganització i amb la finalitat de donar-li una major eficàcia a la gestió dels assumptes 
municipals. 

Atès que amb data 17/03/2017, el Sr. Ferran Ferrer Rodríguez, regidor del grup municipal 
de Futur la Sénia-Entesa i membre de l’Equip de Govern, presentà renúncia voluntària al 
càrrec de regidor de l’Ajuntament que ocupava des del 13 de juny de 2015, mitjançant escrit 
amb Registre d’Entrada núm. 2017-E-RC-809. 

Amb data 24/03/2017 el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la renúncia al càrrec 
de Regidor de l'Ajuntament que realitzà Ferran Ferrer Rodríguez i s’iniciaren els tràmits 
oportuns per substituir aquest regidor. 

Amb data 12/04/2017 el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la nova regidora, 
Laia Sanz Masclans. 

Amb data 28/04/2017 va prendre possessió a tots els efectes la nova regidora, Laia Sanz 
Masclans, en substitució de Ferran Ferrer Rodríguez. 

Per aquest motiu procedeix reformular l’organització política municipal i confeccionar els 
Decrets d’Alcaldia oportuns. Concretament correspon confeccionar una resolució amb la 
nova delegació d’atribucions de l’alcalde en els membres de l’Equip de Govern.  
 
Fonaments de dret 
 
En virtut de les facultats sobre delegacions d’atribucions de l’alcalde/essa que disposen els 
articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 
els articles 43, 44, 45 i 51 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; els articles 34, 
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35 i 36 del Reglament Orgànic Municipal. D’acord amb el que estableixen els articles 21.3 i 
71 de la Llei 7/1985 , de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local sobre atribucions 
que no es poden delegar, 
                       
RESOLC: 
 
 
PRIMER. Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 663/2016. 
 
 
SEGON. Delegar les atribucions següents entre els regidors i regidores de l’Equip de Govern 
d’acord amb el següent detall: 
 
 

• HISENDA, PERSONAL I ENSENYAMENT, en favor de la regidora ISA CASTELL 
SOLÀ 

• CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ, en favor del regidor DAVID CAPITAN 
CANO 

• EMPRESA, OCUPACIÓ, COMERÇ I URBANISME, en favor de la regidora ELENA 
TOBIAS BELLÉS 

• FESTES, FIRES i AGRICULTURA, en favor del regidor FERNANDO BEL VIDAL 
• BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I SALUT, en favor de la regidora ALMA GIMENO 

BLAS 
• SERVEIS MUNICIPALS, en favor de la regidora ALMA GIMENO BLAS 
• ESPORTS, INFÀNCIA I MEDI AMBIENT, en favor del regidor PAU GARCIA BEL 
• JOVENTUT I TURISME, en favor de la regidora LAIA SANZ MASCLANS 
• GOVERNACIÓ, no es delega en cap altre regidor/a, l’exercirà directament l’alcalde, 

JOAN MOISÉS REVERTÉ 
 

 
TERCER. La delegació general de competències a favor dels regidors i regidores comportarà 
la facultat de direcció de l’àrea corresponent com la gestió, la firma de documents de tràmit 
o definitius incloses les propostes que siguin necessàries per a l’execució de la delegació, 
excepte les de caràcter resolutori o les que estiguin expressament atribuïdes a d’altres 
òrgans. 
 
 
QUART. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre 
òrgan o regidor/a.  
 
 
CINQUÈ. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
d’aquest Decret als regidors i regidores afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici 
de la potestat d’advocació de l’Alcaldia. 
 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i regidores 
delegades, aquesta Alcaldia assumirà directament i automàticament les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquest efecte exercitada 
la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució 
expressa en aquest sentit. 
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SISÈ. Notificar personalment la present resolució als designats i designades, que es 
considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa, i remetre el Resolució del 
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix. Així 
mateix, publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la 
seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per l'alcalde. 
 
SETÈ. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió que se 
celebri.  
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2. *MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES 
COMISSIONS INFORMATIVES I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
(REORGANITZACIÓ PER RENUNCIA D’UN REGIDOR. EXP. 632/2015) 

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

 Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig 2015 i atès que el dia 13 de 
juny de 2015 es va constituir la nova corporació local, 

 Atès que amb data 29 de juny de 2015 el Ple de la Corporació acordà la creació i composició 
de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes d’acord amb el que 
estableix l’article 123 i següents del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que regulen la 
creació i funcionament de les Comissions Informatives 

Posteriorment, amb data 28 de setembre de 2015, es va acordar pel Ple de la Corporació 
modificar la composició de les comissions informatives  a efectes de garantir la proporcionalitat 
dels grups polítics amb presència al Ple d’acord amb el següent detall: 

• 4 representants del grup municipal de FS-E (Cada membre representarà 2 vots d’aquest 
 Grup Municipal) 

• 1 representant del grup municipal del PP (Representarà 2 vots d’aquest Grup municipal) 

• 1 representant del grup municipal de PDeCAT (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal) 

• 1 representant del grup municipal de Junts-ERC-AM (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal) 

• 1 representant del grup municipal del PSC-CP (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal). 

Amb data 02/12/2016 el Ple de la corporació acorda modificar, d’acord amb la nova 
reorganització municipal per la renúncia d’un regidor, les Comissions informatives i la seva 
composició. 

Atès que Amb data 17/03/2017 el Sr. Ferran Ferrer Rodríguez, regidor del grup municipal de 
Futur la Sénia-Entesa i membre de l’Equip de Govern, presentà renúncia voluntària al càrrec 
de regidor de l’Ajuntament que ocupava des del 13 de juny de 2015, mitjançant escrit amb 
Registre d’Entrada núm. 2017-E-RC-809. 
Amb data 24/03/2017 el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la renúncia al càrrec 
de Regidor de l'Ajuntament que realitzà Ferran Ferrer Rodríguez i s’iniciaren els tràmits 
oportuns per substituir aquest regidor. 
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Amb data 12/04/2017 el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la nova regidora, Laia 
Sanz Masclans. 
 
Amb data 28/04/2017 va prendre possessió a tots els efectes la nova regidora, Laia Sanz 
Masclans, en substitució de Ferran Ferrer Rodríguez. 

Per aquest motiu procedeix reformular l’organització política municipal i confeccionar els acords 
de Ple oportuns. Concretament correspon confeccionar un acord amb la modificació de les 
comissions informatives i la seva composició. 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 12 vots a favor (8 de FS-E, 2 
del PP, 1 d’ERC-AM, 1 del PSC-CP) i 1 abstenció (1 del PDeCAT): 

PRIMER: Modificar, d’acord amb la nova reorganització municipal, les Comissions informatives 
i la seva composició d’acord amb el següent detall: 
- COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, PERSONAL I ENSENYAMENT que estarà 
constituïda per: 

Presidenta: Isa Castell Solà 

Vocals: 

Titular: Arturo Martínez Hernández 

Suplent: Javier Sabater Sabater 

Titular: Eduard Robert Òdena 

Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez 

  

-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPORTS, INFÀNCIA I MEDI AMBIENT, que estarà 
constituïda per: 

President: Pau Garcia Bel 

Vocals:  

Titular: Javier Sabater Sabater 

Suplent: Arturo Martínez Hernández 

Titular: Eduard Robert Òdena 

Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez 
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- COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ, que estarà 
constituïda per: 

President: David Capitan Cano 

Vocals:  

Titular: Javier Sabater Sabater 

Suplent: Arturo Martínez Hernández 

Titular: Eduard Robert Òdena 

Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez 

 - COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS MUNICIPALS, que estarà constituïda per: 

Presidenta: Alma Gimeno Blas 

Vocals: 

Titular: Arturo Martínez Hernández 

Suplent: Javier Sabater Sabater 

Titular: Eduard Robert Òdena 

Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez 

- COMISSIÓ INFORMATIVA D’EMPRESA, OCUPACIÓ, COMERÇ I URBANISME, que estarà 
constituïda per: 

Presidenta: Elena TobiasBellés 

Vocals: 

Titular: Arturo Martínez Hernández 

Suplent: Javier Sabater Sabater 

Titular: Eduard Robert Òdena 



 
 
 

9 
 
 

Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez  

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE FESTES, FIRES I AGRICULTURA, que estarà constituïda 
per: 

President: Fernando Bel Vidal 

 Vocals: 

Titular: Javier Sabater Sabater 

Suplent: Arturo Martínez Hernández 

Titular: Eduard Robert Òdena 

Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez  

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I SALUT, que estarà 
constituïda per: 

Presidenta: Alma Gimeno Blas 

Vocals: 

Titular: Arturo Martínez Hernández 

Suplent: Javier Sabater Sabater 

Titular: Eduard Robert Òdena 

Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez  

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE JOVENTUT I TURISME , que estarà constituïda per: 

Presidenta: Laia Sanz Masclans 

Vocals: 

Titular: Javier Sabater Sabater 

Suplent: Arturo Martínez Hernández 

Titular: Eduard Robert Òdena 
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Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez 

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, que estarà constituïda per: 

President: Joan Moisés Reverté 

Vocals: 

Titular: Javier Sabater Sabater 

Suplent: Arturo Martínez Hernández 

Titular: Eduard Robert Òdena 

Titular: José Antonio Tíscar Mata 

Titular: Juan Miguel Tíscar Gómez 

A efectes d’organització i  funcionament de les comissions es mantindran vigents els acords de 
Ple de dates 29 de juny i 28 de setembre de 2015.  

A efectes de garantir la proporcionalitat dels grups polítics amb presència al Ple i en referència 
a les votacions es mantindrà vigent l’acord de Ple de data 28 de setembre de 2015 d’acord amb 
el següent detall: 

• 4 representants del grup municipal de FS-E (Cada membre representarà 2 vots d’aquest 
Grup Municipal) 

• 1 representant del grup municipal del PP (Representarà 2 vots d’aquest Grup municipal) 

• 1 representant del grup municipal de PDeCAT (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal) 

• 1 representant del grup municipal de Junts-ERC-AM (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal) 

• 1 representant del grup municipal del PSC-CP (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal) 

SEGON: Pel que fa a la composició de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, que és 
l’encarregada de dictaminar el Compte General de la Corporació, es manté de la següent 
manera:  

Presidenta: Isa Castell Solà 

Vocals: 

- Arturo Martínez Hernández 
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-Eduard Robert Òdena 

-José Antonio Tíscar Mata 

-Juan Miguel Tíscar Gómez 

  

A efectes d’organització, funcionament es mantindrà vigent l’acord de Ple de data 29 de juny  de 
2015.  

A efectes de garantir la proporcionalitat dels grups polítics amb presència al Ple i en referència 
a les votacions es mantindrà vigent l’acord de Ple de data 28 de setembre de 2015 d’acord amb 
el següent detall: 

• 4 representants del grup municipal de FS-E (Cada membre representarà 2 vots d’aquest 
Grup Municipal) 

• 1 representant del grup municipal del PP (Representarà 2 vots d’aquest Grup municipal) 

• 1 representant del grup municipal de PDeCAT (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal) 

• 1 representant del grup municipal de Junts-ERC-AM (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal) 

• 1 representant del grup municipal del PSC-CP (Representarà 1 vot d’aquest Grup 
municipal) 

TERCER: Comunicar aquest acord als interessats i publicar-lo acord en el Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el BOPT a l’efecte oportú.  
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3. *MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE CREACIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES ESPECIALS DEL POUM, ROM I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
(REORGANITZACIÓ PER RENÚNCIA D’UN REGIDOR) (EXP. 733/2015) 

 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: FS-E 
Quòrum: majoria simple 
 
 
Amb data 27 de juliol de 2015 el Ple de la Corporació acordà la constitució i composició de 
tres comissions informatives de caràcter especial amb l'objecte de portar a terme l’aprovació 
definitiva i el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), 
l’elaboració i desenvolupament del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el 
desenvolupament d’accions de participació ciutadana al municipi. Aquestes comissions 
informatives especials ajusten el seu funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 
134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Amb data 2 de desembre de 2016 el Ple de la corporació acorda modificar la composició de 
les comissions informatives especials (POUM, ROM i Participació Ciutadana) per la renuncia 
presentada d’un regidor. 

Amb data 17 de març 2017 el Sr. Ferran Ferrer Rodríguez, regidor del grup municipal de 
Futur la Sénia-Entesa i membre de l’Equip de Govern, presentà renúncia voluntària al càrrec 
de regidor de l’Ajuntament que ocupava des del 13 de juny de 2015, mitjançant escrit amb 
Registre d’Entrada núm. 2017-E-RC-809.  

Amb data 24 de març de 2017  el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la renúncia 
al càrrec de Regidor de l'Ajuntament que realitzà Ferran Ferrer Rodríguez i s’iniciaren els 
tràmits oportuns per substituir aquest regidor. 

Amb data 12 d’abril de 2017 el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la nova 
regidora, Laia Sanz Masclans. 

Amb data 28 d’abril de 2017 va prendre possessió a tots els efectes la nova regidora, Laia 
Sanz Masclans, en substitució de Ferran Ferrer Rodríguez. 

Per aquest motiu, procedeix reformular l’organització política municipal i confeccionar els 
acords de Ple oportuns. Concretament correspon confeccionar un nou acord relatiu a la 
modificació de la composició de les comissions informatives especials del POUM, ROM i 
Participació Ciutadana.  

Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 12 vots a favor (8 de FS-E, 2 
del PP, 1 d’ERC-AM, 1 del PSC-CP) i 1 abstenció (1 del PDeCAT): 
 
PRIMER: Modificar la composició de les composicions informatives especials d’acord amb 
el següent detall: 
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La Comissió Informativa Especial del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) 
estarà integrada pels següents membres: 
 
- President: L'Alcalde, Joan Moisés 
 
- Vocals: 
 
Isa Castell Solà 
David Capitan Cano 
Elena Tobias Bellés 
Fernando Bel Vidal 
Alma Gimeno Blas 
Pau Garcia Bel 
Laia Sanz Masclans 
Javier Sabater Sabater 
Arturo Martínez Hernández 
Eduard Robert Òdena 
José Antonio Tíscar Mata 
Juan Miguel Tíscar Gómez 
 
- Secretari: La Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
La Comissió Informativa Especial del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estarà 
integrada pels següents membres: 
 
- President: L'Alcalde, Joan Moisés 
 
- Vocals: 
 
Isa Castell Solà 
David Capitan Cano 
Elena Tobias Bellés 
Fernando Bel Vidal 
Alma Gimeno Blas 
Pau Garcia Bel 
Laia Sanz Masclans 
Javier Sabater Sabater 
Arturo Martínez Hernández 
Eduard Robert Òdena 
José Antonio Tíscar Mata 
Juan Miguel Tíscar Gómez 
 
- Secretari: La Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
La Comissió Informativa Especial de Participació Ciutadana estarà integrada pels 
següents membres: 
 
- President: L'Alcalde, Joan Moisés 
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- Vocals: 
 
Isa Castell Solà 
David Capitan Cano 
Elena Tobias Bellés 
Fernando Bel Vidal 
Alma Gimeno Blas 
Pau Garcia Bel 
Laia Sanz Masclans 
Arturo Martínez Hernández 
Javier Sabater Sabater 
Eduard Robert Òdena 
José Antonio Tíscar Mata 
Juan Miguel Tíscar Gómez 
 
- Secretari: La Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
 
SEGON. Comunicar aquest acord als interessats. 
 
TERCER: Publicar aquest acord al BOPT 
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4. *MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT ALS ÒRGANS COL·LEGIATS (EXP. 632/2015) 

 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: FS-E 
Quòrum: majoria simple 
 
Atès que amb data 29 de juny de 2015 el Ple va acordar el nomenament de representació 
de l’ajuntament als òrgans col·legiats d’acord l’article 38 del RD 2568/86, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.  
 
Amb data 23 de setembre de 2015 s’aprova per Decret d’Alcaldia número:2015-0460 el 
nomenament del regidor d’Esports, Ferran Ferrer Rodríguez, com a representant de 
l’Ajuntament de la Sénia al Consell Esportiu del Montsià, atesa la urgència sol·licitada pel 
Consell Esportiu del Montsià per poder convocar al representant de l’Ajuntament. 
 
Amb data 2 de desembre de 2016 el Ple de la corporació acorda modificar la composició de 
les comissions informatives especials (POUM, ROM i Participació Ciutadana) i el 
nomenament de representatns de l’Ajuntament als Òrgans Col·legiats, per la renuncia 
presentada d’un regidor. 
 
Atès que amb data 17 de març de 2017, el Sr. Ferran Ferrer Rodríguez, regidor del grup 
municipal de Futur la Sénia-Entesa i membre de l’Equip de Govern, presentà renúncia 
voluntària al càrrec de regidor de l’Ajuntament que ocupava des del 13 de juny de 2015, 
mitjançant escrit amb Registre d’Entrada núm. 2017-E-RC-809. 
 
Atès que amb data 24 de març de 2017 el Ple de la Corporació va prendre coneixement de 
la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament que realitzà Ferran Ferrer Rodríguez, i 
s’iniciaren els tràmits oportuns per substituir aquest regidor. 
 
Amb data 28 d’abril de 2017 va prendre possessió a tots els efectes la nova regidora, Laia 
Sanz Masclans, en substitució de Ferran Ferrer Rodríguez. 
 
Per aquest motiu procedeix reformular l’organització política municipal i confeccionar els 
acords de Ple oportuns. Concretament correspon confeccionar un acord amb la modificació 
del nomenament de membres als òrgans col·legiats.  
 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 11 vots a favor (8 de FS-E, 2 
del PP, 1 del PSC-CP) i 2 abstencions (1 d’ERC-AM i 1 del PDeCAT): 
 
 
PRIMER: Modificar l’acord de Ple de data 2 de desembre de 2016 en els següents termes: 
 
Es nomena als següents regidors per representar a l’Ajuntament als òrgans col·legiats 
d’acord amb el següent detall: 
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ÒRGANS REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
Mancomunitat de la Taula del Sénia Joan Moisés Reverté i Laia Sanz Masclans 

 
La resta d’òrgans es mantindran amb els representants que es van nomenar a l’acord de Ple 
de data 29/06/2015. 
 
 
SEGON: Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 2015-0460 de data 23 de setembre 
de 2015 i nomenar als següents regidors, per representar a l’Ajuntament als òrgans 
col·legiats d’acord amb el següent detall: 
 
 

ÒRGANS REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
Consell Esportiu del Montsià Pau Garcia Bel 

 
 
TERCER: Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 
QUART: Publicar aquest acord al BOPT 
  



 
 
 

17 
 
 

 
5. *DICTAMEN D' APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2018 (EXP. 550/2017) 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió d'Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 
Quòrum: Majoria Simple 
 
D’acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local. 
 
D’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre on s'estableix que les dues festes locals 
seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius, i que l'acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple tal com estableix l'article 
46 del RD. 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Atesa la necessitat de designar les dues festes de caràcter local, a fi i efecte de que el 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat pugui confeccionar el calendari 
laboral de l'any 2017. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació que siguin les dates corresponents al 19 de març (en 
conmemoració de la festivitat de Sant Josep) i  7 de maig (en conmemoració de la festivitat 
de Sant Gregori). 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d’Empresa, ocupació i comerç en data 04/05/2017 amb el següent resultat:  
 
Vots a favor: 11 (8 de FS-E, 2 del PP i 1 del PSC-CP) 
 
Vots en contra:0 
 
Abstencions:0 
 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 13 
assistents : 
 
PRIMER. Designar com a festes locals de la Sénia per a l'any 2018 els dies 19 de març (en 
commemoració de la festivitat de Sant Josep) i  7 de maig (en commemoració de la festivitat 
de Sant Gregori). 
 
SEGON. Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 
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6. *DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC 

D’ORDENACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL AL CARRER DOMENGES 
(EXP. 576/2017) 

 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió d'Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 
Quòrum: Majoria Simple 
 
 
Amb data 13/01/2017 la Junta de Govern Local acordà l'adjudicació del contracte menor de 
serveis  de redacció del projecte bàsic per a l’ordenació del complex esportiu municipal als 
arquitectes Manel Cervera Ferré, Liberto Jonet Iranzo, Jordi Sales Moliner i Inés Sanz 
Rodríguez. 
 
Amb data 10/03/2017 els adjudicataris del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic 
d’ordenació del complex esportiu municipal al carrer Domenges van presentar a l'ajuntament 
mitjançant Registre d'Entrada 2017-E-RC-724 el corresponent projecte. 
 
Atès que amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte d'obres es requereix l'elaboració, 
supervisió, aprovació i replanteig el projecte d'obres, de conformitat amb allò previst a l'article 
121 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic.  
 
Vistos els informes favorables units a l'expedient emesos per la secretària accidental i per 
l'Oficina Municipal de Supervisió de projectes, segons el que diposa l'article 125 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.  
 
Atès que el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la Disposició addicional segona, apartat 2 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.  
 
En sessió de la Comissió Informativa d'Empresa, Ocupació, comerç i Urbanisme, de data 4 
de maig 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 del PSC-CP 
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Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 8 vots a favor (8 de FS-E), 1 
vot en contra (1 d’ERC-AM) i 4 abstencions (2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 del PSC-CP) : 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic per a l’ordenació del complex esportiu 
municipal redactat pels arquitectes  Manel Cervera Ferré, Liberto Jonet Iranzo, Jordi Sales 
Moliner i Inés Sanz Rodríguez , amb el benentès que si durant el període d'informació pública 
no es presenten al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior 
acord.  
 
SEGON. Sotmetre el projecte bàsic a tràmit d' informació pública pel període de 30 dies 
naturals mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament per a la presentació d'al·legacions. 
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7. *DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU 

DEL PAVELLÓ POLIVALENT (EXP. 515/2017) 
 
 
 
 
 
  
Òrgan que presenta la proposta: Comissió d'Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 
Quòrum: Majoria Simple 
 
Amb data 13/03/2017 la Junta de Govern Local acordà l'adjudicació del contracte menor de 
serveis  de redacció del projecte executiu del Pavelló Polivalent als arquitectes  Manel Cervera 
Ferré, Liberto Jonet Iranzo, Jordi Sales Moliner i Inés Sanz Rodríguez. 
 
Amb data 13/04/2017 els adjudicataris del contracte de serveis de redacció del projecte executiu 
del Pavelló Polivalent van presentar a l'ajuntament mitjançant Registre d'Entrada 2017-E-RC-
1150 el corresponent projecte. 
 
Atès que amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte d'obres es requereix l'elaboració, 
supervisió, aprovació i replanteig el projecte d'obres, de conformitat amb allò previst a l'article 
121 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic.  
 
Vistos els informes favorables units a l'expedient emesos per la secretària accidental i per 
l'Oficina Municipal de Supervisió de projectes, segons el que diposa l'article 125 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic.  
 
Atès que el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la Disposició addicional segona, apartat 2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
En sessió de la Comissió Informativa d'Empresa, Ocupació, comerç i Urbanisme, de data 4 de 
maig 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 del PSC-CP 
 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 8 vots a favor (8 de FS-E), 2 
vots en contra (1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM) i 3 abstencions (2 del PP, 1 del PSC-CP) : 
 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte executiu del Pavelló Polivalent elaborat pels 
arquitectes Manel Cervera Ferré, Liberto Jonet Iranzo, Jordi Sales Moliner i Inés Sanz 
Rodríguez, amb el benentès que si durant el període d'informació pública no es presenten 
al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.  
 
SEGON. Sotmetre el projecte d'obres a tràmit d' informació pública pel període de 30 dies 
naturals mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament per a la presentació d'al·legacions. 



 
 
 

21 
 
 

 
8. *DICTAMEN DE RATIFICACIÓ  DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA PER A 
L’ACONDICIONAMENT D’ENTORNS NATURALS O URBANS MITJANÇANT EL PLA 
D’OCUPACIÓ MONTSIÀ 2017 (EXP. 547/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
Atès que en data 24 d’abril de 2017 es rep una notificació del Consell Comarcal del Montsià 
que per Decret de Presidència s’aprova el conveni de col·laboració per l’acondicionament 
d’entorns naturals o urbans mitjançant el Pla d’Ocupació Montsià 2017. 
La durada del Pla d’Ocupació serà de 6 mesos. Les persones destinatàries d’aquest pla 
seran aturats/es de llarga durada i en la seva selecció s’aplicaran els Criteris d’accés als 
Plans d’Ocupació Comarcals 2017. 
 
Durant l’execució d’aquest Pla d’Ocupació la Diputació de Tarragona proporcionarà als 
treballadors/res que hi participin formació complementària dirigida a millorar les seves 
condicions personals i professionals per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral. 
Al municipi de la Sénia, els treballs es realitzaran durant 6 setmanes, distribuïdes de la 
següent manera: 
 

- Des del 02/05/2017 fins al 14/05/2017 
- Des de 5/06/2017 fins al 02/07/2017 

 
Les tasques que es portaran a terme són la neteja i desbrossada de diferents zones del 
municipi: 

1. Voltants de Molí la Vella 
2. Sender i camí des de Molí fins Font Draper 
3. Neteja zona “la peixera” 
4. Camí pont vell de les Cases del Riu 
5. Costa dreta des del pont Cases del Riu 
6. Camí toll del arenals 

 
El nombre de treballadors contractats per la Diputació de Tarragona és de 5 aturats. 
Tal i com indica al conveni, l’Ajuntament de la Sénia assumirà la despesa de carburant del 
vehicle assignat al Pla per al desplaçament de personal. 
 
Atès que en data es va aprovar per Junta de Govern Local de data 02/05/2017 el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de la Sénia per a 
l’acondicionament d’entorns naturals o urbans mitjançant el Pla d’Ocupació Montsià 2017. 
Prodeceix la seva ratificació pel Ple de la corporació. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d´Empresa, Ocupació i Comerç de data 04 de maig de 2017,  amb el següent resultat : 
Vots a favor: 11 (8 de FS-E, 2 del PP i 1 del PSC-CP) 
Vots en contra : 0 
Abstencions : 0 
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Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 13 assistents: 
 
PRIMER.- Ratificar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de la Sénia per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació mitjançant 
el programa Pla d’Ocupació Montsià 2017 per a persones aturades de llarga durada, aprovat 
per Junta de Govern Local  de data 02/05/2017, d’acord amb el següent contingut annex.  
 
 
 
 
ANNEX  
 
“CONVENI PER A L’ACONDICIONAMENT D’ENTORNS NATURALS O URBANS 
Amposta,  ................... de 2017 
REUNITS 
D’una part, la senyora M. Carme Navarro i Balada, presidenta del Consell Comarcals del 
Montsià. 
De l’altra, el senyor Joan Moisés Reverté alcalde de l’Ajuntament de la Sénia. 
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i 
 
MANIFESTEN 
1. Amb data 23 de març de 2017 la presidenta del Consell Comarcal del Montsià i el president 
de la Diputació de Tarragona van signar el conveni de col·laboració i coordinació per a la 
realització del projecte Pla d’Ocupació Montsià 2017, en el marc del Pla de Foment de 
l’Ocupació 2017. 
2. D’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la comarca es constitueix com una entitat 
local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El territori de la comarca 
és l’àmbit en què el Consell Comarcal exerceix les seves competències. Les competències de 
la comarca són les que es detallen a l’article 26 del Decret legislatiu esmentat. El Consell 
Comarcal del Montsià ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en l’execució del Pla de 
Foment de l’Ocupació de la Diputació de Tarragona.  
 
3. Entre els projectes comarcals del Pla de Foment de l’Ocupació 2017 hi ha el Pla 
d’Ocupació Montsià 2017. La durada del Pla d’Ocupació serà de 6 mesos. Les persones 
destinatàries d’aquest pla seran aturats/es de llarga durada i en la seva selecció s’aplicaran 
els Criteris d’Accés als Plans d’Ocupació Comarcals 2017.  
Durant l’execució d’aquest Pla d’Ocupació la Diputació de Tarragona proporcionarà als 
treballadors/res que hi participin formació complementària dirigida a millorar les seves 
condicions personals i professionals per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral. 
4. Les actuacions que es portaran a terme consistiran en realitzar neteja i desbrossada de 
zones d’interès pel seu valor turístic i natural per tal de recuperar-les i preservar-ne el 
correcte ús i manteniment. També es preveuen treballs puntuals d’espais urbans. 
5. La concreció d’aquests treballs en el terme municipal de la Sénia consistirà en la neteja 
de senders i camins rurals i neteja de vials, parcs i jardins de l’entorn urbà. 
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Les dues parts 
CONVENEN 

1. Primer. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts signants dins 
de l’àmbit de la competència comarcal de cooperació de l’art.25 LOC, per a la realització del 
projecte Pla d’Ocupació Montsià 2017 en el municipi de la Sénia. 
El Consell Comarcal efectuarà, en el terme municipal de la Sénia, les actuacions de: 
-Neteja de senders i camins rurals i neteja de vials, parcs i jardins de l’entorn urbà del 
municipi.  
Les zones prioritàries i que necessiten urgentment una actuació (netejar i desbrossar) són: 

- Voltant del Moli la Vella (Centre d’interpretació del riu i usos al llarg de 
la història) aparcament de vehicles i zona de lleure. 

- Sender i camí des del Molí la Vella fins a cruïlla amb “font del Draper” 
i continuar fins l’escala de fusta i pujada a Ctra. de Rossell. 
Manteniment de l’espai al voltant de la font. 

- Netejar al voltant de l’escala de fusta i continuar pel camí fins el pont 
vell i accés a “la peixera”. Netejar i tenir cura dels tutors dels arbres 
plantats 

- Netejar zona de “picnic” de la peixera. Vigilar tutors arbres 
- S’ha de mantenir net el canyar a la part superior de la peixera i a les 

finques que es va actuar fa 4 anys amb el permís de l’ACA. Vigilar 
tutors arbres. 

- Camí senyalitzat des del pont vell de les Cases del riu fins la costa del 
“molí de Samarro”. 

- Pujada des del pont de les Cases del riu per la costa dreta fins 
ajuntament vell. 

- Camí d’accés al “toll dels arenals”. Font de Quicoli, zona “picnic” i 
sender part alta del toll fins creuament del riu fins accé a la Ctra. de 
Benifassar. 

- Lligallo del Boveral i mirador. 
- Neteja i manteniment de la zona de la font dels Rossegadors. 
- Netejar els espais al voltants dels povets, basses i forns de calç 

adequats com a zones de lleure, segons projecte. 
- Manteniment dels senders inclosos en els “Itineraris saludables” 

segons projecte. 
- Zona de l’ermiteta, dipòsit d’aigua potable i camí al toll dels arenals. 
- Camí des de l’ermiteta fins “Sanç d’Aragó. 
- Sender paral·lel Ctra. Benifassar, davant l’ermiteta fins horts “davall la 

cova”. Continuar pel camí fins cruïlla Moli de Samarro-pont vell de les 
Cases del riu. 

- Neteja i manteniment zona enjardinada polígon industrial. 
- Neteja i manteniment zona de l’hipòdrom. 
- Zona aparcaments i voltant del pavelló poliesportiu al c/ Domenges. 
- Zona de la Casa de Cultura c/ Mestre Esteller 
- Zona del Clot de pedrenya – aparcaments centre població i activitats 

festa major. 
- Zona dipòsit aigua “coll d’avall” 
- Zona dipòsit aigua “mitanplana” 

 
A més a més de la neteja d’aquests indrets també és necessari el manteniment i pintura de 
diversos edificis i infraestructures municipals: 
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- Edifici del CIMNS 
- Edifici del Centre d’Entitats 
- Parcs infantils (Parc Municipal, c/del Vent, zona Sicània, Pl. Andalusia, 

...) 
- Pintura de senyalització vial horitzontal i col·locació de senyalització 

vial vertical. 
2. Segon. Obligacions de les parts 

 
2.1. Obligacions del Consell Comarcal del Montsià: 
El Consell Comarcal del Montsià, en relació amb el Pla d’Ocupació Montsià 2017, es 
compromet a:  

• Facilitar l’espai necessari i adient per a la formació del personal. 
• Actuar com a centre de treball, ja sigui a la pròpia seu o en un dels municipis que 

participen en el Pla d’Ocupació. 

2.2. Obligacions de l’Ajuntament de la Sénia 

L’Ajuntament de la Sénia es compromet a: 

• Facilitar els mitjans materials necessaris per al treballs (motoserra, desbrossadora, o 
qualsevol altre necessari). També inclou el subministrament i manteniment de les 
eines, maquinària específica i el material necessari per a la correcta execució de les 
tasques. (carburant de les màquines, olis, recanvis,...) 

• Assumir la despesa de carburant del vehicle assignat al Pla per a desplaçament del 
personal. 

• Disposar d’un pla alternatiu en el cas que, per qualsevol causa, no es pugui portar a 
terme la tasca inicialment prevista. 

• Facilitar els elements de senyalització i seguretat que no siguin EPIS i 
Responsabilitzar-se de la senyalització de la via pública de les obres  i, si s’escau, 
col·locant senyals específiques de tasques forestals. 

3. Tercer. Gestió de la cooperació 
Per part del Consell Comarcal del Montsià, la persona responsable d’aquesta cooperació 
serà el senyor Oriol Forgas. 
Per part de l’Ajuntament de la Sénia, la persona responsable d’aquesta cooperació serà el 
senyor Marcial Gimeno, Cap de Brigada. 
Ambdues parts, de forma conjunta o individual, poden fer difusió d’aquest conveni i dels 
acords que en aquest s’hi prenen.  

4. Quart. Vigència del conveni 
Aquest conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i finalitzarà amb l’ 
acabament del Pla d’Ocupació Montsià 2017, que tindrà una durada màxima de sis mesos, 
sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.  
 
Pel Consell Comarcal del Montsià Per l’Ajuntament de la Sénia 

Sra. M. Carme Navarro Balada Sr. Joan Moisés Reverté” 
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9. *MOCIÓ DE SUPORT A LA SOL·LICITUD DE  LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE 
L’EBRE A LA CONSELLERIA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EN RELACIÓ A LA 
PROBLEMÀTICA DEL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE. (EXP. 
324/2016) 

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

 
El Ple de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar en sessió de data 26 de febrer de 2016 el seu 
suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre en rebuig a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic 
de la Conca de l’Ebre, acordant-se també suport en totes les accions, iniciatives i mobilitzacions 
que es portessin per aquest tema. 
 
Des de la Plataforma en Defensa de les Terres de l’Ebre es continuen fent accions al respecte. 
Concretament es demana el suport dels ens locals del territori a l’escrit de sol·licitud que la PDE 
vol dirigir al Conseller de Territori i Sostenibilitat (s’annexa al final de la moció). Es tracta d’un 
escrit on es sol·licita poder disposar dels estudis tècnics per defensar el cabal mediambiental i 
el bon estat del Riu i del Delta, per poder presentar-ho, en el cas que sigui necessari, davant 
del Tribunal Suprem i/o davant dels Tribunals Europeus.  
 
Aquests documents els recollirà la Plataforma en Defensa de l’Ebre i els presentarà davant de 
la Conselleria. 
 
Per tot els fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 11 vots a favor (8 de 
FS-E, 1 de PDeCAT, 1d’ERC-AM, 1 del PSC-CP) i 2 abstencions (2 del PP): 
 
 
PRIMER. Donar suport  a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, sumant-se a la signatura de 
l’escrit de sol·licitud de la Plataforma  en Defensa de l’Ebre a la Conselleria de Territori 
mitjançant la signatura de l’escrit adjunt.  
 
“Departament de Territori i Sostenibilitat 
Sr. Josep Rull i Andreu 
 
Em dirigeixo a vostè  en una acció  concertada amb els Alcaldes de 17 municipis, dues EMD 
i dos Presidents del Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre que junt a Depana i la 
Coordinadora Antitransvasaments l’any passat vàrem impugnar davant el Tribunal Suprem 
el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre aprovat pel govern estatal el passat 8 de gener del 
2016. 
 
Fa uns dies vàrem tindre una reunió amb els advocats ambientalistes que ens porten aquest 
litigi i ens van transmetre la idoneïtat i gran importància que tindria en la causa per la defensa 
de les nostres terres i del Delta el poder comptar amb tota una sèrie d’estudis i informes que 
els organismes oficials que depenen del seu Departament  com l’ACA, l’IRTA, Parc Natural 
de l’Ebre, etc. han elaborat i ens podrien facilitar. 
 
En concret ens serviria molt tenir el document d'objectius/Pla de Gestió de la Xarxa Natura 
2000 del Delta de l’Ebre.  També ens podria ser extraordinàriament útil accedir a certs 
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estudis que tenen organismes de la Generalitat com l'ACA Direcció de polítiques ambientals 
o l'Irta sobre temes com els sediments, canvi climàtic i repercussió al Delta i a les espècies 
que hi viuen, i molts altres que pensem que tenen ja disponibles. 
 
Creiem que el Delta és un espai  natural a preservar per a generacions futures i qualsevol 
defensa que puguem fer tant a nivell estatal com europeu sempre ens serà útil, però un 
problema que tenim és que molts científics treballen en organismes oficials de la Generalitat 
i sense el vistiplau d’aquest Departament no poden defensar als tribunals tots els estudis 
que tenen actualment a les seves mans. 
 
Està demostrat que les lluites que van en el mateix sentit per part d’organismes oficials i de 
la ciutadania tenen més possibilitats de guanyar perquè cadascú posa l’èmfasi en un lloc i 
sempre són complementàries. 
 
És per tot l’exposat que  
 
SOL·LICITEM: 
 
Que ens facin arribar els documents que els puguem demanar d’ara endavant amb el mínim 
temps imprescindible per continuar demostrant als tribunals espanyols i organismes 
europeus que el Delta actualment ja pateix problemes greus i que cada vegada s’agreugen 
més, i que si volem aconseguir que sobrevisca ens hem de posar mans a l’obra des d’avui 
mateix. 
Agraint-li per endavant la seva atenció i en nom de la gent de les Terres de l’Ebre, esperem 
rebre en poc temps la seva resposta.” 
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10. *DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL (EXP.566/2017) 
 
 
 
 

 
INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 
 
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. 566/2017 (1) 
 
 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,  
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• 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. 

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
A data 31 de març de 2017 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 49 
Òrgans de govern 13 
Policia local 10 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2017 és de 
360.473,28€ Capítol I i 18.000,00€ 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.  
 
L’evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, ha estat la següent: En quant a 
Policia Local es mantenen el número de places, i dins d’Administració General les places 
ocupades son 49, que han minorat respecte al quart trimestre del 2016, que n’eren 50, 
perquè encara no s’han cobert les places vacants de funcionaris i no s’han produït les 
contractacions temporals per activitats, per altra banda hi ha un increment en altre personal 
pels contractes de garantia juvenil.  
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 1r. trimestre 
de 2017 és del 7,04% en relació a les previsions inicials. El grau d’execució del pressupost 
de despeses al 1r. Trimestre de 2017 és del 15,69% en relació als crèdits inicials. 
  
Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, 
en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament del 97,25%, i un 
nivell de pagament del 81,34%. 
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament 
en termes totals és de 9.153,60 i el pendent de pagament, de 138.379,97 €. Per exercicis 
tancats, la recaptació del trimestre ha estat de 187.378,09€. Anàlogament, els pagaments 
totals durant el mateix període ascendeix a 394.811,13 €.  
 
L’ajuntament NO té despeses pendents d’aplicar a pressupost (Compte 413) 
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 1r. Trimestre del 
2017 és de 293.690,64 €.  
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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 
1r. Trimestre no té en curs cap projecte d’inversió amb finançament afectat. 
 
4.2.3. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que  el líquid disponible a final d’aquest 
període és de 856.285,12€, conseqüència de l’ingrés de la bestreta extraordinària sol·licitada 
a  Base per import de 350.000,00€., i la recaptació d’ajuts d’exercicis tancats (PAM Diputació, 
conveni biblioteca Generalitat).  
 
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 1r. trimestre, el càlcul de la capacitat de finançament és de 150.331,39€ €. 
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 continua sent estable. 
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el 1r. trimestre, dóna un import de 3.822.317,88€, 
si es compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació de la liquidació 
definitiva del pressupost 2016 (3.554.642,49€), hi ha una previsió d’incompliment en la regla 
de la despesa. 
 
4.4.3. La previsió de deute viu al finalitzar l’exercici és de 35,18%.  
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al 1r. Trimestre de 2017 amb l’objectiu 
d’estabilitat i i no compleix en el de la regla de la despesa. 
 
En relació a l’objectiu de la sostenibilitat financera, únicament s’informa en relació al nivell 
del deute viu al finalitzar el trimestre, que és de 1.017.251,35€, 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, ja que en el compliment de la regla de la despesa només és precepcitiu 
informar a la liquidació del pressupost. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les vint-
i dos hores i vint minuts  del dia dotze de maig 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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