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ACTA DE PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
 
 
Núm. de sessió:09/2017  Hora:20:15h 
Tipus: EXTRAORDINARI  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Sénia 
Data:02/10/2017      
Expedient:1088/2017 
 

Assistents a la sessió: 
President: Joan Moisés Reverté 
 

Regidors i regidores: 
Isa Castell Solà (FS-E)  
Elena Tobias Bellés (FS-E)  
Fernando Bel Vidal (FS-E)  
Alma Gimeno Blas (FS-E)  
Pau Garcia Bel (FS-E) 
Laia Sanz Masclans (FS-E)  
Javier Sabater Sabater (PP)  
Arturo Martínez Hernández (PP)  
Eduard Robert Òrdena (PDeCAT) 
José Antonio Tíscar Mata (Junts-ERC-AM)  
Juan Miguel Tíscar Gómez (PSC-CP) 

 

S’excusen:  
David Capitán Cano (FS-E) 

 

Secretària interventora accidental: 
Míriam Muñoz Vidal 
 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia l’alcalde excusa la presència al Ple del regidor 
David Capitán Cano (FS-E), 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 de condemna de l’actuació policial de l’estat a Catalunya” 
 
L’alcalde explica que aquesta ja està en possessió dels regidors i que prèviament ha estat 
enviada per correu electrònic. 

 
Se sotmet a votació amb el resultat d’unanimitat dels dotze assistents, pel què s’acorda    a 
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. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE PLE DE DATES 28 DE JULIOL I 9 
D’AGOST DE 2017. 

 

 
 

 
Es pregunta als assistents si volen formular observacions al contingut dels esborranys de les 
actes de Ple de la sessió de data 28 de juliol i 9 d’agost de 2017.  

 
L’acta queda aprovada 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 acords adoptats per les 
Juntes de Govern, així com els Decrets d’Alcaldia relatius als continguts següents: 
 

o Decrets del 443 al 565 de 2017 

o Juntes de Govern de dates 13, 24 i 31 de juliol i 7 i 14 d’agost de 2017. 
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3. *DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MONTSIÀ PEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE 
PERSONES IMMIGRADES 2017 (EXP. 930/2017) 

 

 

 

Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat i Salut 

Quòrum: Majoria Simple 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 d’agost de 2017, va aprovar el conveni amb 
el Consell Comarcal del Montsià pel servei de primera acollida de persones immigrades 
2017 segons text literal següent:  
 
“Des del Consell Comarcal del Montsià s’ha proposat a l’Ajuntament la signatura d’un 
conveni per regular la despesa dels 8 primers mesos de 2017 de l’agent d’acollida, donat 
que aquest és un servei ja assumit de forma mancomunada pel Consell Comarcal a partir de 
l’exercici 2017, però fins al mes de setembre 2017 no es podrà fer efectiva la contractació de 
la persona que atendrà el servei.  
 
Per tal de rescabalar l’Ajuntament de la Sénia en les despeses assumides des de l’1 de 
gener al 15 de setembre de 2017 per la persona contractada que exerceix, entre d’altres, les 
funcions d’agent de primera acollida,   
 
Pel fins aquí exposat,  la Junta de Govern Local acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sénia i el Consell 
Comarcal del Montsià per al desenvolupament del servei de primera acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya durant el període del l’1 de gener fins 
al 15 de setembre 2017, amb una aportació econòmica a favor de l’Ajuntament de la Sénia 
de fins a 7.000 €, autoritzant l’alcalde per a la signatura del mateix. 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I 
L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA  PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE 
PRIMERA ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I DE LES RETORNADES A 
CATALUNYA 
 
Amposta, a XX d XXXXX de 2017 
 
REUNITS 
D'una banda, el senyor Francesc Josep Miró Melich, President del Consell Comarcal del 
Montsià, amb CIF P9300008A, actuant en representació del Consell Comarcal del Montsià 
en virtut del nomenament atorgat per l’acord del Ple del Consell Comarcal del 8 de juliol de 
2017. 
I de l’altra, el senyor Joan Moisés Reverté, Alcalde de l’Ajuntament de la Sénia , amb CIF 
P4304500D, actuant en representació de l’Ajuntament de la Sénia en virtut del nomenament 
atorgat per l’acord del Ple de l’Ajuntament del 13 de juny de 2015. 
Es reconeixen mútuament, en la representació que actuen, capacitat legal suficient per 
aquest acte, i 
 
EXPOSEN 
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I. Que la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’ acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya crea i regula el servei de primera acollida, el qual consta 
d’accions formatives i informatives. L’article 8 enumera els continguts mínims de les 
accions formatives, entre d’altres, coneixements laborals i coneixement de la societat 
catalana i del seu marc jurídic. Pel que fa als coneixements laborals, l’article 10 
determina que els titulars del dret d’accés al servei de primera acollida han de poder 
assolir uns coneixements bàsics per a fer possible la plena efectivitat de llurs drets i 
deures laborals, tant per a l’accés al món laboral com per al desenvolupament del 
lloc de treball i la carrera professional. L’article 11 estableix els àmbits bàsics del 
coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. 

II. Que l’obligació de garantir la disponibilitat del servei de primera acollida, i també de 
prestar-lo, correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat en els termes que 
estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig. 

III. Que el desplegament reglamentari de la Llei 10/2010, del 7 de maig, s’articula a 
través del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya. L’article 10 d’aquest Decret fa 
referència als coneixements laborals, que anomena Mòdul B i al coneixement de la 
societat catalana i del seu marc jurídic, que anomena Mòdul C. Els articles 13 i 14 
determinen, respectivament, una durada mínima de 15 hores per a cadascuna 
d’aquestes formacions. 

IV. Que en garantia de prestació del servei, l’article 18 del Decret 150/2014, de 18 de 
novembre, assigna a la Generalitat i als municipis la seva prestació directa o amb 
fórmules de col·laboració pròpies del règim local en els termes de l’article 21 de la 
Llei 10/2010, del 7 de maig. En aquest sentit, l’ esmentat article estableix que els ens 
supramunicipals poden prestar el servei de primera acollida o establir programes 
d’assistència i cooperació als municipis amb una població inferior a vint mil habitants.  

És per això que les parts subscriuen aquest conveni que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES 
Primera.– OBJECTE 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Consell 
comarcal del Montsià, i l’Ajuntament de la Sénia per al desenvolupament del servei de 
primera acollida mitjançant les accions següents: 

A) La dedicació laboral al servei de tècnics/agents d’acollida o, si s’escau, tècnics en 
polítiques migratòries. En funció del grup i nivell d’aquests professionals, es 
determina el cost/hora màxim laboral: 

Grup 
i 
Nivell 

Mòdul 
cost/hora  

Mòdul 
cost/hora 2+ 
cost ind. 
15% 

C.13 15,23 17,91 

B.18 19,09 22,45 

A.21 22,28 26,21 

 
B) L’organització, durant l’exercici 2017, de cursos de coneixements laborals (en 

endavant, Mòdul B, a càrrec del Consell Comarcal del Montsià) i de coneixement de 
la societat catalana i del seu marc jurídic (en endavant Mòdul C), adreçats a 
persones estrangeres immigrades, catalanes retornades, sol·licitants d’asil o 
refugiades. La previsió aproximada de cursos finançats a l’empara d’aquest conveni 
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és de  1 curs del Mòdul B i 4 cursos del Mòdul C, de 15 hores de durada mínima 
cadascun i  amb un cost màxim de 50,00€/hora. 

 
Segona.– DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

A) Els tècnics/agents d ’acollida i/o els de polítiques migratòries són els professionals 
encarregats d’oferir informació i formació sobre el servei de primera acollida a les 
persones usuàries incidint en la utilitat dels continguts formatius d’aquest servei.  

B) quests professionals han de facilitar l’accés a materials informatius en les llengües 
pròpies dels usuaris. 

C) El contingut mínim de les accions formatives del Mòdul B s’ajustarà a l’article 10 de 
la Llei 10/2010, del 7 de maig, que preveu el desenvolupament de les següents 
matèries:  

▪ Normativa bàsica d’estrangeria i normativa bàsica sociolaboral. 

▪ Règim jurídic laboral: drets i deures laborals i sistema bàsic de contractació. 

▪ Informació sindical: representació legal, afiliació i negociació col·lectiva. 

▪ Mercat de treball i recerca d’ocupació. 

El contingut mínim de les accions formatives del Mòdul C s’ajustarà a l’article 11 de la Llei 
10/2010, del 7 de maig, que preveu el desenvolupament de les següents matèries:  

▪ Trets fonamentals de Catalunya, del municipi i de la comarca, pel que fa als 
aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics i històrics i a la realitat 
sociolingüística, i també els trets fonamentals de l’Estat i de la Unió Europea. 

▪ Drets i deures fonamentals. 

▪ Recursos públics i privats, i també els principals serveis públics i els deures i 
drets com a usuaris o potencials beneficiaris d’ajuts i prestacions. 

▪ Funcionament del sistema polític i administratiu, incloent-hi les oportunitats de 
participació en la política i en la societat civil. 

▪ Coneixements necessaris per a l’accés i el manteniment de la regularitat 
administrativa necessària per a viure a Catalunya, especialment els 
coneixements derivats del règim d’estrangeria. 

 
Tercera.– OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL 
El Consell comarcal del Montsià s’obliga, una vegada signat aquest conveni i segons 
disponibilitat pressupostària, a transferir la quantitat recollida a la clàusula cinquena a 
l’Ajuntament de la Sénia, així com avaluar l’efectivitat de l’aportació efectuada per al 
desenvolupament dels serveis de primera acollida al municipi, en el sí de la Comissió de 
Seguiment recollida en la clàusula sisena, mitjançant l’avaluació de la relació trimestral dels 
cursos esmentada en la clàusula següent.  
 
Quarta.– OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
L’Ajuntament de la Sénia es compromet a: 

a) Dedicar tècnics/agents d’ acollida i/o els de polítiques migratòries municipals al 
servei de primera acollida. 

b) Atendre les peticions de les persones empadronades al municipi que sol·licitin 
cursos de Mòdul B i de Mòdul C. 

c) Aportar els recursos humans (professorat) i materials necessaris per a la realització 
dels cursos.  
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d) Presentar trimestralment al Consell comarcal una relació dels cursos realitzats que 
inclogui el detall següent: 

 c.1) dates dels cursos; 
 c.2) durada de cada curs (en hores de formació); 
 c.3) nombre de persones assistents a cada curs tot indicant el nom, cognoms, el 
 número de passaport/DNI/NIE, l’edat i el sexe; 
 c.4) cost de cada curs. 

e) Justificar l’aportació econòmica rebuda en els termes indicats a la clàusula següent. 

 
f) Informar a les persones destinatàries dels cursos sobre l’origen europeu de part dels 

fons en el seu espai web i mitjançant un cartell visible pel públic de mida A3 mínim. 
Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han 
d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014 de 
28 de juliol, de la Comissió. De igual manera, fer constar l’emblema de la Unió, una 
referència a la Unió Europea, una referència al Fons Social Europeu i el lema “El 
Fons Social Europeu inverteix en el teu futur” en totes les mesures d’informació i 
comunicació que es realitzin així com en qualsevol document que es lliuri als 
participants dels cursos (els certificats d’assistència, anuncis a les aules, etc).  
    

g) Col·laborar i facilitar tota la documentació que li sigui requerida durant l’exercici de 
les funcions de control i verificació de l’Autoritat d’Auditoria de Programa operatiu, de 
l’Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la 
Comissió Europea i d’altres òrgans que, d’acord amb la normativa comunitària, 
tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats pel FSE.  

 
Cinquena.– APORTACIÓ ECONÒMICA I JUSTIFICACIÓ  
El cost de l’activitat objecte d’aquest conveni es fixa en un màxim de 7.000,00€, sens 
perjudici de la regularització automàtica que preveu la clàusula onzena. 
El Consell comarcal transferirà aquest import a l’Ajuntament perquè organitzi i desenvolupi 
els cursos objecte del conveni. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida pressupostària 
2314 46201 del pressupostos del Consell comarcal d’ enguany.  
Donades les característiques de les entitats signatàries i l’especificitat de les activitats a 
impulsar, en el moment de la signatura d’aquest conveni s’iniciaran els tràmits legalment 
previstos per a la transferència de l’aportació econòmica a l’Ajuntament de la Sénia, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries del Consell comarcal del Montsià per a l’exercici 
2017.  
La justificació d’aquesta quantitat es realitzarà mitjançant la presentació de la documentació 
següent: 

a) Full de control horari dels tècnics/agents d’ acollida i/o els de polítiques migratòries 
que detalli el nom, categoria i ubicació del professional. 

 
b) Informe que totalitzi les relacions trimestrals presentades a l’empara del compromís 

fixat a la lletra c) de la clàusula quarta amb el detall i els termes que s’hi descriuen. 

Aquesta informe s’haurà de presentar al Consell comarcal com a màxim el 31/10/17. 
 
Sisena.– COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
L’establiment de les directrius tècniques dels cursos dels Mòduls B i C i la valoració del 
desenvolupament general d’aquest conveni es realitzarà mitjançant la Comissió de 
seguiment, constituïda a l’efecte i composada per un representant de cadascuna de les 
parts signants.  
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Aquesta Comissió farà seguiment del desenvolupament i avaluació del conveni a partir de 
les relacions trimestrals que elabori l’Ajuntament en els termes que indica la lletra c) de la 
clàusula quarta. 
 
Setena.- PROTECCIÓ DE DADES  
Ambdues parts fan constar que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal, i implementaran les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Vuitena.– VIGÈNCIA  
La vigència d’aquest conveni s’inicia amb la seva signatura i finalitza el 15 de setembre d’ 
enguany. No obstant els seus efectes es retrotreuen a l’1 de gener de 2017. 
 
Novena.– RESOLUCIÓ ANTICIPADA  
Seran causes de resolució anticipada d’aquest conveni les següents: 
- El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit. 

- La denúncia d’una de les parts, amb una antelació de 2 mesos. 

- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 

- L ’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 

- La inobservança de la legislació vigent. 

- Les generals establertes a la llei. 

-  

La resolució anticipada donarà lloc, si escau, a la devolució de les quantitats indegudament 
percebudes o no aplicades. 
 
Desena.– CONSTÀNCIA DE LA COL·LABORACIÓ 
L’Ajuntament de la Sénia farà constar la col·laboració del Consell comarcal del Montsià en 
tota la documentació que es distribueixi relacionada amb l’activitat. 
Igualment, i atès el cofinançament provinent del Fons Social Europeu en el marc del 
Programa Operatiu FSE de Catalunya, vetllarà pel compliment de les mesures concretes de 
publicitat descrites al compromís fixat a la lletra c) de la clàusula quarta. 
 
Onzena.– REGULARITZACIÓ AUTOMÀTICA  
El cost de l’activitat objecte del conveni fixat a la clàusula cinquena podrà ser modificat a la 
baixa, en funció de la despesa efectivament realitzada, o de la que es prevegi que es pot 
realitzar en funció de les hores de servei prestades pels professionals d ’acollida i dels 
cursos desenvolupats durant el període de vigència d’aquest conveni. A aquests efectes, 
durant el darrer trimestre de l’any, la Comissió de Seguiment revisarà l’estat d’execució del 
conveni i, concretament, la dedicació dels tècnics/agents d’ acollida i/o els de polítiques 
migratòries així com del nombre de cursos ja efectuats, els que s’estiguin desenvolupant en 
aquell moment i la previsió de peticions de cursos fins a final d’any a fi i efecte de minorar, si 
s’escau, l ’import final. 
En cas que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania no accepti la justificació 
presentada, total o parcialment, se sol·licitarà el reintegrament dels fons no acceptats. 
 
Dotzena.– INTERPRETACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació, 
resolució i efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni haurà de tractar 
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de solucionar-se en el si de la comissió mixta de seguiment prevista a la clàusula sisena i, 
en darrera instància, se substantivaran davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a 
un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en l'encapçalament. 
        
Francesc Josep Miró Melich      Joan Moisés Reverté 
   

  President          Alcalde de la Sénia 
  Consell Comarcal del Montsià” 
 
Procedeix la ratificació en Ple de l’acord de Junta de Govern, motiu pel qual la Comissió 
Informativa de Benestar Social, Igualtat i Salut de data 20 de setembre de 2017 ha 
dictaminat favorablement per unamitat aquesta proposta, amb el següent resultat en votació 
ponderada: 

vots a favor:  7  (3 FS-E, 2 PP, 1 PDeCAT 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 la ratificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sénia i 
el Consell Comarcal del Montsià per al desenvolupament del servei de primera acollida de 
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya durant el període del l’1 de gener 
fins al 15 de setembre 2017, amb una aportació econòmica a favor de l’Ajuntament de la 
Sénia de fins a 7.000 €, autoritzant l’alcalde per a la signatura del mateix. 
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4. *DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, PERSONAL I 
ENSENYAMENT SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 
FISCALS. (EXP. 1041/2017) 

 

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

Ensenyament 

Quorum: Majoria simple 

 

 

 

 

El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 

l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

D’acord amb la provisió d’Alcaldia es considera oportú modificar les Ordenances fiscals 

següents: 

I3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

T4 Taxa ocupació terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries de carrer i ambulants  

T8 Taxa per recollida d’escombraries 

 

D’acord amb els informes de Secretaria-Intervenció i tècnic econòmic les propostes han 

estat dictaminades favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i 

Ensenyament en data 19/09/2017, amb el resultat següent: 

 

I3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Modificar l’article 7. Bonificacions, reduccions i exempcions, contempant una bonificació 

als immobles de zones d’especial protecció urbanística, redactant l’apartat c) amb el 

contingut següent: 

(...) 

“c)  L’article 103.2 a) de RDL 2/2004 preveu una bonificació del fins al 95% a favor de les 

construccions, instal·lacions u obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de 

foment de treball que justifiquin aquesta declaració. Aquesta declaració l’haurà de fer 

el ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot 

favorable de la majoria simple dels seus membres.  

D’acord amb aquest article, s’aplicarà una bonificació del 90% a favor de 

construccions, instal·lacions o obres d’immobles situats a la subzona A1, conjunt 

històric-medieval i altres zones declarades de protecció urbanística. 
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(...) 

Les esmentades bonificacions seran aplicables simultàniament. 

Cadascuna de les bonificacions previstes s’aplicaran a la quota resultat d’aplicar, si és el 

cas, les bonificacions a les quals es refereixen els paràgrafs anteriors. El percentatge 

màxim de bonificació és el 95%.” 

 

Vots a favor: 11 (8 de FS-E,  2 del PP i 1 del PDeCAT) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (1 de Junts-ERC-AM i 1 de PSC-CP) 

 

T4 Taxa ocupació terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries de carrer i ambulants 

Modificar l’article 5. Quota tributària establint un import màxim de la taxa i redactant 

l’apartat 3 amb el contingut següent: 

“3. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents : 

a) Atraccions o casetes de venda de fins a 30 m2 : 15 euros dia 

b) Atraccions o casetes de venda de 31 m2 fins a 60 m2 : 20 euros dia 

c) Atraccions o casetes de venda amb ocupació superior a 60 m2: 

 

Per cada m2 o fracció ocupat per espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic, 

indústries del carrer i ambulants: 0,35 € /dia, amb un import màxim de 50€/dia.” 

 

Vots a favor: 11 (8 de FS-E,  2 del PP i 1 de Junts-ERC-AM) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (1 del PDeCAT i 1 de PSC-CP) 

 

T8 Taxa per recollida d’escombraries 

Modificar l’article 6. Quota tribuària incloent a l’apartat Altres: 

(...) 

“Establiments grans productors amb contenidor propi.....1.771,00€.” 

 

Vots a favor: 12 (8 de FS-E,  2 del PP, 1 de Junts-ERC-AM i 1 del PDeCAT) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (1 de PSC-CP) 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe proposta de la Secretaria,  
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Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 11 vots a favor (7 de FS-E, 2 

del PP, 1 del PDeCAT, 1 de Junts-ERC-AM)  i 1 abstenció (PSC-CP) : 

 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals per a 

l’exercici 2018 i següents: 

 

• I3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

• T4 Taxa ocupació terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de 

venda, espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries de carrer i ambulants

  

• T8 Taxa per recollida d’escombraries 

 

 

SEGON.- Exposar al públic l’acord d’aprovació provisional en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament i el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de trenta dies hàbils 

comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe 

o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 

examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 

el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 

adoptats restaran aprovats definitivament, havent-se de publicar els texts integres de les 

ordenances imposades i la part completa de les modificades.  
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5. MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA S’ADHEREIXI AL PROGRAMA 
D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE 
TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS (EXP. 919/2017) 

 

Òrgan que presenta la proposta: ERC-AM 

Quòrum: majoria simple 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma 

part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de 

Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un model 

d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania. 

Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre 

assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves 

fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres 

entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es 

troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció 

social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció social que 

sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment. 

L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda 

catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació 

per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una administració 

moderna. 

En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una 

estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i 

pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques 

de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la 

Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és facilitar els 

processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en base al component 

tecnològic i les economies d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració. 

Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 

mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 

sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, 

complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017 

Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li 

corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per 

encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa 

vigent.  
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Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de les 

cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada 

correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 

Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració 

de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les 

administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar 

economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions tributàries 

catalanes. 

Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 

tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 

Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del seu 

sector públic que en vulguin formar part. 

El portaveu del PSC-CP, Juan Miguel Tiscar, recorda que el passat dia 25 va enviar un 

correu electrònic a la secretaria-interventora accidental demanant un informe de 

secretaria en relació amb aquesta proposta. Aquesta va respondre que es tractaria el 

tema a la junta de portaveus. El regidor, apunta que a dia d’avui no se li ha entregat cap 

informe.  

Recorda però que per elaborar aquest informe es necessita que ho demani l’alcalde o un 

terç dels regidors i que ha entès que ja que no ha rebut cap informe, ha estat perquè no 

ho han demanat més regidors.  

 

La secretaria-interventora accidental, Míriam Muñoz, respon que la secretaria de 

l’Ajuntament s’absté d’elaborar aquest informe ja que no és preceptiu, és una moció i s’ha 

cenyit a la legislació vigent del decret del text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya, que estableix, com be ha dit el portaveu abans, que és necessari que ho 

sol·liciti l’Alcalde o un terç dels regidors. A més clarifica que en relació a aquesta moció la 

Generalitat de Catalunya va emetre un informe. 

 

El portaveu del PSC-CP, Juan Miguel Tiscar, demana que es realitzi la votació nominal.  

La secretaria-interventora accidental, pregunta si es vol realitzar aquesta votació nominal 

als assistents i cap es mostra contrari ni s’oposa.  

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per votació nominal amb el 

següent resultat de 9 vots a favor per part de Fernando Bel Vidal (FS-E), Isa Castell 

Solà (FS-E), Pau Garcia Bel (FS-E), Alma Gimeno Blas (FS-E), Joan Moisés Reverté 

(FS-E), Eduard Robert Òdena (PDeCAT), Laia Sanz Masclans (FS-E), Jose Antonio 

Tíscar Mata (Junts-ERC-AM) i Elena Tobias Bellés (FS-E)  i 3 vots en contra per part 

d’Arturo Martínez Hernández (PP), Javier Sabater Sabater (PP), Juan Miguel Tíscar 

Gomez (PSC-CP):  

PRIMER.- Que l’ajuntament de la Sénia subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya 
el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la 
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Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària. 

SEGON.- Que l’ajuntament de la Sénia subscrigui amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a l’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de 
la Seguretat Social. 

TERCER. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest 
ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, 
les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre 
ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic 
d’aquest Ajuntament. 

QUART. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la 
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la 
Independència) l’aprovació de la present moció. 
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6. *MOCIÓ SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE FORMES DE GESTIÓ DE 
L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A CATALUNYA (EXP. 1061/2017) 

 
Organ que la presenta: FS-E i PSC-CP 
Quorum: Majoria Simple 

 

 

Des del grup municipal de Futur per la Sénia-Entesa estem molt preocupats per 
l’avantprojecte de Llei de formes de gestió que ha presentat el Departament de 
Salut de la Generalitat, que segons la nostra opinió i d'altres col·lectius com la 
Marea Blanca, Rebel·lió primària, CCOO, UGT i CATAC, és molt negativa.  

Per aquestes raons i altres s’han iniciat un conjunt d’accions de protesta per a que 
el departament retiri aquesta Llei i obri un procés de diàleg amb els moviments 
 socials, sindicats, forces polítiques i ciutadania, per fer un debat tranquil i sense 
presses perquè cada part pugui exposar la seva visió. 

Des de el nostre punt de vista, l’avantprojecte de Llei de formes de gestió de 
l’assistència sanitària a Catalunya és una proposta aprofitant l’adaptació de 
diverses directives europees sobre concertació i contractació publiques.  

Aquest avantprojecte ha estat elaborat pel Departament de Salut juntament amb 
diverses entitats lligades als interessos de les elits sanitàries i patronals per tal 
d’augmentar la mercantilització del sistema sanitari i fer de la nostra salut un 
negoci privat. 

Es pretén dotar de suport legal al model actual de connivència públic-privat en 
contra dels plantejaments de les plataformes, sindicats i altres entitats socials, 
ignorant a milers d’usuaris/es afectats/des. 

Aquest avantprojecte te la intenció de permetre que espais de centres sanitaris 
públics (plantes d’hospitals, llits, quiròfans) puguin ser utilitzats per operadors 
mercantils, els quals volen emmascarar com a empreses “d’Economia Social”, 
quan aquesta figura jurídica pot ser com el propi avantprojecte preveu, de caràcter 
empresarial, com les societats anònimes i limitades. 

Els Centres d’Atenció Primària podran passar a ser d’empreses o entitats 
privades, com les conegudes EBAs (Entitats de Base Associativa), on els 
professionals sanitaris es podran fer socis i repartir-se els beneficis generats 
gràcies a l’autonomia de gestió i  la mercantilització del centre de salut públic. 
Aquest és un model perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a 
Catalunya. 

L’acord del Consell Executiu de la Generalitat del dia 20 de juny que acorda iniciar 
els tràmits parlamentaris de l’avantprojecte de Llei s’ha dut a terme sense informar 
i buscar el consens amb els diferents moviments socials, polítics i sindicals. 
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Aquest avantprojecte suposa la precarització de les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores, així com la falta d’equitat, l’opacitat, la pèrdua de 
qualitat i pot dinamitar l’ICS com a empresa pública al permetre les Entitats de 
Base Associativa. 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 8 vots a favor (7 de 

FS-E i 1 de PSC-CP) i 4 abstencions (2 del PP, 1 del PDeCAT 1 de Junts-ERC-

AM): 

PRIMER.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la 
retirada de l’avantprojecte de Llei de Formes de Gestió de l’Assistència Sanitària. 

SEGON.- Un cop retirat, proposar la creació d’una Taula dels diferents agents i 
moviments socials, polítics i sindicals de l’àmbit de la Salut per definir un nou 
model de gestió. 

TERCER.- Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que 
mostrin la seva oposició a aquest avantprojecte. 
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7. *MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I 
CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS 
POLICIALS I D’EMERGÈNCIES (EXP. 996/2017) 

 
Organ que la presenta: FS-E, PP, PDeCAT, Junts-ERC-AM i PSC-CP 

Quorum: Majoria Simple  

 

 

 

 

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, 

van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una 

sensació de por i alarma entre la nostra societat. 

 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 

Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb 

molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior 

detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 

 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com 

la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió. 

 

Per tot això, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 assistents: 

 

PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 

ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 

 

SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la 

barbàrie arreu del món i a casa nostra. 

 

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves 

famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 

 

QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 

seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber 

complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la 

policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels 

grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més 

eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

 

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de 

la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors 

que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 

 

SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 

social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 

inclusió de la societat. 
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8. *MOCIÓ DE CONDEMNA DE L’ACTUACIÓ POLICIAL DE L’ESTAT A CATALUNYA 
(Exp. 1140/2017) 

 

Òrgan que presenta la proposta:  FS-E, PDeCAT, Junts-ERC-AM, PSC-CP 

Quòrum: Majoria simple 

 

 

 

 

Exposició de motius. 

 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la historia a Catalunya per la vergonya d’un 

estat Espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada davant 

d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 

nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacifica i persistent d’uns ciutadans 

i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 

de setge i por.  

 

Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 

espanyol, emparat pel seu govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que 

el que volien és decidir i exercit la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides 

registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la vulneració de 

drets fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, 

no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els cossos de seguretat han causat en 

edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de 

l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.  

 

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament de més 

de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una 

especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa 

exercint el dret a vot, oposant resistència pacifica, fent costat a la gent que volia votar i no 

caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i 

por, són el reflex d’una societat madura, pacifica i plenament democràtica. Un 

reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris i alcaldes i alcaldesses, electes 

locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar.  

 

Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot 

continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. Les 

imatges del que vam viure l’1 d’octubre  estan a tots els mitjans internacionals i sobre la 

taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el 

nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble 

català.  

 

Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels 

al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 

Parlament de Catalunya.  
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Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 10 vots a favor (7 de FS-E, 

1 del PDeCat, 1 de Junts-ERC-AM i 1 del PSC-CP) i 2 abstencions (PP):  

 

PRIMER-. Expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de els 

forces de seguretat de l’Estat Espanyol contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es 

manifestaven pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot.  

 

SEGON-. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels 

danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com 

a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de 

l’estat. 

 

TECER-. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per les 

entitats, els sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar una 

resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, 

els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur 

polític i la democràcia.  

 

QUART-. Exigir al Ministre d’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels 

cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.  

 

CINQUÈ-. Exigir la dimissió de tots els responsables polítics implicats en l’exercici de la 

violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. 

 

SISÈ-. Exigim la retirada immediata dels efectius policials dels cossos de l’estat que van 

ser destinats a Catalunya per reprimir a la població que volia exercir els seus drets i que 

encara hi romanen.  

 

SETÈ-. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de 

Municipis per la Independència, a la Federació de Municipis de Catalunya, al President de 

la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol a 

Catalunya i la subdelegació corresponent, als grups polítics del Congres, Senat i 

Parlament de Catalunya.  

 

VUITÉ-. Instar el govern espanyol que obri un diàleg obert amb la Generalitat de 

Catalunya i amb el conjunt d’actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques 

al conflicte.  
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9. INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 

I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint – i – una hora i trenta minuts del dia dos d’octubre de dos mil disset 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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