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DE L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
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ACORDS 

 
1. PRESA DE CONEIXEMENT PER PART DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA 

PROPOSTA DE NOVA REGIDORA: LAIA SANZ MASCLANS (EXP. 403/2017) 
 
 
 
 
 
Atès que en aquest ajuntament es va presentar l'escrit de FERRAN FERRER RODRIGUEZ, 
Regidor de l'Ajuntament el dia 17 de març de 2017 a les 11.33h. En aquest es formalitzava 
la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest ajuntament des de que va prendre 
possessió del càrrec de Regidor el dia 13 de juny de 2016, després de les eleccions del 24 
de maig de 2015. 
 
Atès que en data 24 de març de 2017 el Ple de la corporació pren coneixement de la 
renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament que realitza FERRAN FERRER 
RODRIGUEZ. 
 
Atès que en data 29 de març de 2017 es va comunicar a la Junta Electoral Central l’acord 
de Ple en que es pren coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament que 
realitza FERRAN FERRER RODRIGUEZ. 
 
Atès que en data 4 d’abril el grup de Futur per la Sénia-Entesa (FS-E) comunica a 
l’Ajuntament que la persona que substituirà a FERRAN FERRER RODRIGUEZ serà LAIA 
SANZ MASCLANS 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació: 
 
PRIMER. Pren coneixement que la nova regidora serà LAIA SANZ MASCLANS.  
 
SEGON. Comunicar aquest acord i sol·licitar les credencials a la Junta Electoral per a que 
pugui prendre possessió en el proper Ple que es celebri. 
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2. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGENCIA I UNIÓ “CiU” A GRUP MUNICIPAL DE PARTIT 
DEMÒCRATA “PDeCAT”. (EXP. 471/2017) 

 
 
 
 
 
 
Atès que en data 27/03/2017 el Grup Municipal de Convergència i Unió “CiU” va 
presentar la petició per escrit de modificar la denominació del Grup Municipal de 
Convergència i Unió a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT” , amb el següent 
contingut: 
 
“Eduard Robert Òdena, en virtut de la condició de membre de l’Ajuntament de La Sénia, 
compareixo i com millor s’escaigui en Dret, 
 
MANIFESTO: 
 
Que, mitjançant el present escrit sol·licito modificar la denominació del Grup Municipal de 
Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT” en base als 
següents  
 

FETS 
 
PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de 
Convergència i Unió obtingué 1 regidor, el qual subscric el present escrit.  
 
SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de 
Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos 
per la normativa aplicable.  
 
TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya  va declarar de 
forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es 
troba en fase de liquidació.  
 
QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va 
aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la 
desenvoluparia la nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català  “PDeCAT”.  
 
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a: 
 

• Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  

• Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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• Els articles 23 a 29 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. 

 
Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les 
candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les 
coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg del 
mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents, respectivament, 
sense penalitzar als partits polítics que les integrin.  
 
Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació 
que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no 
es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els 
partits, federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions.  
 
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra 
que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual es 
van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit la federació 
de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam presentar, està en un 
procés de dissolució, i l’acció política de Convergència Democràtica de Catalunya s’ha 
vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català, el que justifica la 
legitimitat del canvi de denominació sol·licitat. 
 
SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups 
Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per tots 
els membres del grup municipal. 
 
Per l’anterior, 
DEMANO: 
1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les anteriors 
manifestacions, s’admetin, i en els seus mèrits s’acordi modificar la denominació de Grup 
Municipal de Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”. 
 
2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal” 
 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació:  
 
PRIMER.- Pren coneixement del canvi de denominació del Grup Municipal de 
Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT” 
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3. DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN BASE A SUPLEMENTS I CRÈDITS 
EXTRAORDINÀRIS (EXP. 432/2017)  

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta:  Comissió informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 
Quòrum: Majoria simple 
 

ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 29 de març s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 5 d’abril, ha proposat les partides i els imports que 
s’han de modificar. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
2.  Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi 
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les 
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta 
d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d’Hisenda, en sessió de data 6 d’abril de 2017, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6 (de FS-E) 
Vots en contra: 1 (PSC) 
Abstencions: 3 (2 de PP i 1 de Junts-ERC-AM) 
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Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 6 vots a favor (6 de FS-E), 
3 vots en contra (1 de PDeCAT, 1 d’ERC-AM, 1 del PSC-CP) i 1 abstenció (1 del PP) : 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2017 
, per import de 168.480,58 €, que cal finançar  mitjançant  anul·lacions o baixes dels 
crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el 
següent detall: 
 
Despeses a finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 
 

 
 
2/ Crèdits extraordinaris: 
 

 
 
Total altes de crèdits:  168.480,58 
 
Finançament: 
 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

 

Partida Nom Consignació 
inicial

Proposta 
d’increment

Consignació 
definitiva

920.623.02 MAQUINÀRIA I ESTRIS BRIGADA 12.000,00 5.779,58 17.779,58
920.227.00 TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES.- NETEJA 8.000,00 4.000,00 12.000,00
439.482.19 CONVENI FECOMS - 11.400,00 18.600,00 30.000,00
312.480.04 CONVENI CREU ROJA 9.000,00 2.000,00 11.000,00
342.227.00 TREBALLS NETEJA I ACONDICINAMENT.- ESPORTS 9.600,00 2.016,00 11.616,00
920.625.00 MOBILIARI I ESTRIS OFICINES MUNICIPALS 6.000,00 4.000,00 10.000,00
920.626.00 EQUIPAMENT INFORMÀTIC 5.000,00 14.500,00 19.500,00

TOTAL SUPLEMENTS 50.895,58

Partida Nom Proposta de
consignació

160.619.15 OBRES INVERSIÓ PEXI 2017 2.500,00
342.623.08 CLIMATITZACIÓ POLIESPORTIU (RADIADORS DE GAS) 22.385,00
920.624.03 VEHICLES SERVEIS MUNICIPALS 16.000,00

1532.619.14 ACCESSIBILITAT VORERES 27.000,00
1532.609.16 URBANITZACIÓ CARRER ENTRE INSTITUT I PAVELLÓ 7.400,00
161.609.17 CANONADA AIGUA INDUSTRIAL 6.000,00
337.600.02 ADQUISICIÓ SOLAR ADJACENT CASAL JUBILATS 36.300,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 117.585,00

Partida Nom Consignació 
inicial

Proposta a 
la baixa

Consignació 
definitiva

323.761.00 FEDER CALDERES BIOMASSA 40.000,00 40.000,00 0,00
160.619.12 CLAVEGUERAM C/ DEL SOL 44.251,00 23.775,43 20.475,57
920.633.06 MILLORA ACCESSIBILITAT AJUNTAMENT 98.705,15 78.705,15 20.000,00
151.609.15 EXPROPIACIÓ IMMOBLE C/ MAJOR 26.000,00 26.000,00 0,00

TOTAL BAIXES 168.480,58
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Total finançament:  168.480,58 
 
 
SEGON. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si 
no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
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4. DICTAMEN D’APROVACIÓ EN RELACIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT I LA FEDERACIÓ DE COMERCIANTS DEL MOBLE DE 
LA SÉNIA (EXP. 196/2017) 

 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats  de la regidoria 
d’Empresa, Ocupació i Comerç que realitzen activitats de l’àmbit econòmic i empresarial al 
municipi. 
 
L’especialitat i la particularitat de les activitats que es porten a terme per part de les entitats 
locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en lliure 
concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit a 
l’efecte. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del conveni de la Federació de Comerciants 
del Moble de la Sénia (FECOMS). Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per 
la Comissió Informativa d´Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme de data 3 d’abril de 
2017,  amb el següent resultat : 
 
Vots a favor: 10 (8 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra : 0 
Abstencions : 1 de PSC-CP 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 8 vots a favor (6 de FS-E, 
1 del PP i 1 de PDeCAT) i 2 abstencións (1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP) 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni annex entre l’Ajuntament de la Sénia i la FECOMS, amb la 
despesa i partida que s’especifica a continuació:  
 
- FECOMS     439.482.19           30.000 € 
 
 
 

“ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA FEDERACIÓ 
DE COMERCIANTS DEL MOBLE DE LA SÉNIA (FECOMS) 

 
La Sénia, _____ d’abril de 2017. 

 

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

 
I d'una altra part: 
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Marta Martínez Gellida, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de la Federació de 
Comerciants del Moble de la Sénia (associació sense ànim de lucre), d’ara endavant 
FECOMS amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer Amposta 10, local 3, de la 
Sénia i CIF núm. G43493170. 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’economia en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment econòmic. 
 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

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

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

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

 

CLÀUSULES 
 

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
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— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de la FECOMS de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 30.000 euros a la FECOMS, d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2017 a la partida pressupostària 439.482.19 

 
 

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

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

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



 
 

13 
 

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

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

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
 
Joan Moisés Reverté     Marta Martínez Gellida 
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5. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT I L’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA SÉNIA (EXP. 232/2017) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: FUTUR LA SÉNIA FS-E 
Quòrum: Majoria simple 
 
El ple de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar per unanimitat en sessió de 24 de febrer de 
2017 el conveni de col·laboració amb l’entitat Assemble Local Creu Roja la Sénia per a 
l’execici 2017, segons el qual l’Ajunament aportava 9.000 € a l’entitat a canvi de la 
realització d’accions de foment social, pròpies i acordades amb l’Ajuntament.  

Donat l’augment de les accions de foment social previstes per a l’any 2017, s’ha previst 
una modificació de crèdit pressupostari a la partida 312.480.04, augmentant-la a 11.000€. 

Pel fins aquí expopsat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 10 
assistents:  

PRIMER. MODIFICAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sénia i 
l’Assemblea Local Creu Roja La Sénia aprovat al ple de 24 de febrer de 2017, únicament 
en allò previst a la CLÀUSULA SEGONA que quedarà com segueix: 
 

“SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica d’11.000 euros a l’entitat ASSEMBLEA LOCAL 
CREU ROJA LA SÉNIA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2017  
a la partida pressupostària 312.480.04.” 

 
  



 
 

18 
 

6. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS IBI 2017 EN FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ, IMMOBLES EN ELS QUE ES DESENVOLUPEN ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES (EXP. 268/2017)  

 
 
 
 
Òrgan que la presenta:  Comissió informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 
Quòrum: Majoria simple 

En data 30 de setembre de 2016, el Ple de Corporació, va aprovar provisionalment les 
Ordenances Fiscals amb aprovació definitiva publicada al BOPT núm. 236 de data 14 de 
desembre de 2016. 

“I1- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
(...) 
Article 5. Bonificacions 
 
6.1 Podran ser declarades Activitats d’especial interès en foment de l’ocupació i 
optar a una bonificació parcial de la quota d’IBI urbà de l’immoble on es duen a terme 
activitats empresarials (comerç o indústria) que fomentin l’ocupació, en l’àmbit de tot el 
municipi de la Sénia, que incrementin o mantinguin el nombre de llocs de treball i 
sobretot potenciïn la implantació de noves empreses al municipi. 
 
a. Valoració de les sol·licituds presentades: 

• Es farà d’acord amb el nombre de treballadors a jornada complerta (40 hores 
setmanals) que tingui l’empresa. Tot i això, es tindrà en compte la suma dels 
contractes a temps parcial. 

• En cas que l’activitat es desenvolupi en diferents immobles, es tindran en compte 
el nombre de treballadors reals de cadascun. Si el TC2 no ho determina es 
repartirà el total de treballadors amb la mateixa proporció per cadascuna de les 
referències cadastrals. 

• En cas que l’activitat es dugui a terme en un únic immoble però aquest tingui més 
d’una referència cadastral, es tindrà en compte el còmput total de treballadors 
d’aquell lloc de treball. 

• En cas que, qui desenvolupi l’activitat econòmica no sigui el mateix titular de 
l’immoble, el propietari s’ha de comprometre a repercutir la bonificació en el cost 
del lloguer. 

• En cas que el local on es desenvolupa l’activitat econòmica no correspongui al 
100% de la superfície de l’immoble, perquè hi hagi un habitatge o altres usos en 
una única referència cadastral, el/la titular haurà de declarar a la sol·licitud el % 
que representa. A efectes de la bonificació d’IBI es computarà el % corresponent 
al local, i no el total de l’immoble. 

• La detecció de declaracions falses per part dels/les sol·licitants comportarà la 
pèrdua del dret a la bonificació. 

 
b. Els percentatges de bonificació que podran rebre els titulars dels immobles, en 

raó del nombre de treballadors a jornada complerta que estiguin desenvolupant 
una activitat econòmica, són els següents: 
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NOMBRE DE TREBALLADORS 
(TC2) 

PERCENTATGE 
BONIFICACIÓ IBI 

1-10 20 % 
11-20 25 % 
21- 30 30 % 
31- 40 35 % 
Més de 41 45 % 

 
Aquests percentatges es veuran incrementats amb un 1% per cada lloc de treball 
que s’hagi incrementat respecte el TC2 de l’any anterior. No podent igualar el tram 
superior. 
c.  Les empreses de nova implantació al municipi podran gaudir, durant els 3 
primers anys d’activitat, d’un increment de les bonificacions previstes a l’apartat 
6.1.b amb els percentatges següents: 

  
ANY PERCENTATGE BONIFICACIÓ IBI 
1r any 30 % 
2n any 20 % 
3r any 10 % 

 
d.  La documentació que cal aportar: 

• Sol·licitud. 
• Fotocòpia NIF/CIF del/de la sol·licitant i, en el seu cas, DNI del representant. 
• TC2 de l’empresa que desenvolupa l’activitat econòmica. 
• En els casos que l’activitat econòmica no la desenvolupi el titular de l’immoble, 

han d’aportar document de compromís de repercussió de l’import bonificat en 
concepte d’IBI al preu del lloguer de l’immoble, signat pel titular.  

• Contracte de lloguer, si és el cas. 
• Altres documents acreditatius, en el cas d’empreses de nova implantació al 

municipi. 
e. D’acord amb les dades pressupostàries l’import màxim global de totes les 

bonificacions no podrà superar els 35.000€. Si amb les sol·licituds presentades es 
supera aquest import, totes les bonificacions individuals es reduiran de forma 
proporcional. 

(...) 
 
Havent comprovat que cadascuna de les empreses/persones sol·licitants compleixen 
amb les condicions contemplades a l’Ordenança fiscal de l’IBI. 
 
 
D’acord amb els informes de Secretaria-Intervenció, aquesta proposta ha estat 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i 
Ensenyament en data 06/04/2017, amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: 8 (6 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 2 (1 de Junts-ERC-AM i 1 de PSC-CP) 
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Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 8 vots a favor (6 de FS-E, 
1 del PP i 1 de PDeCAT) i 2 abstencións (1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP): 
 
PRIMER. Declarar d’especial interès i aprovar les bonificacions parcials de la quota d’IBI 
urbana 2017 dels immobles relacionats a continuació amb els percentatges corresponents 
d’acord amb el nombre de treballadors de l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa, amb 
un import total de 34.495,37€.  

  
 

    
 REGISTRE REF CADASTRAL QUOTA IBI 

2017 
% 

BONIF 
% 

SUPERFÍCIE BONIFICACIÓ 

1 556/2017 0319107BF7001G0010T 1.117,60 € 20 27% 59,23 € 
2 585/2017 43045A069000320001JU 1.978,33 € 20 100% 395,67 € 

3 588/2017 0618920BF7001H0001YF 1.334,76 € 20 48% 127,20 € 
4 589/2017 0618921BF7001H0001GF 323,33 € 20 100% 64,67 € 

5 589/2017 0518403BF7001H0001PF 2.866,78 € 21 100% 602,02 € 
6 589/2017 0518404BF7001H0001LF 1.436,46 € 20 100% 287,29 € 

7 593/2017 0123604BF7002A0001MF 618,49 € 20 100% 123,70 € 

8 607/2017 43045A056008550001JL 1.111,51 € 25 100% 277,88 € 
9 608/2017 43045A047000050001JL 3.437,12 € 25 100% 859,28 € 

10 635/2017 43045A070000960001JM 1.684,24 € 30 100% 505,27 € 
11 636/2017 43045A070000310001JF 2.536,10 € 31 100% 786,19 € 

12 653/2017 43045A070000900001JG 3.258,64 € 20 100% 651,73 € 

13 657/2017 43045A044000860001JR 847,22 € 20 100% 169,44 € 
14 658/2017 43045A044000950001JS 2.204,10 € 20 100% 440,82 € 

15 672/2017 0916106BF3011E0001YS 4.279,34 € 20 100% 855,87 € 
16 673/2017 43045A071000010001JQ 2.527,82 € 20 100% 505,56 € 

17 688/2017 0517605BF7001F0022MA 264,80 € 20 100% 52,96 € 
18 689/2017 001100300BF70A0001XM 991,42 € 23 100% 228,03 € 

19 690/2017 0517603BF7001F0001DL 352,87 € 20 100% 70,57 € 

20 710/2017 43045A056000340001JD 610,83 € 20 100% 122,17 € 
21 711/2017 43045A053000030001JM 5.661,89 € 20 25% 283,09 € 

22 712/2017 0020505BF7002A0001ZF 1.455,29 € 20 30% 87,32 € 
23 713/2017 0020513BF7002A0001BF 410,12 € 20 25% 20,51 € 

24 714/2017 43045A053000030001JM 5.661,89 € 20 45% 509,57 € 

25 715/2017 000701100BF70A0001HM 2.386,25 € 28 100% 668,15 € 
26 718/2017 43045A056000150001JA 5.071,19 € 35 100% 1.774,92 € 

27 759/2017 43045A053000030001JM 5.661,89€ 20 30% 339,71 € 
28 773/2017 43045A044000930001JJ 1.953,24 € 20 100% 390,65 € 

29 775/2017 000801400BF70A0001WM 3.623,31 € 27 100% 978,29 € 
30 779/2017 0519804BF7001H0001JF 2.086,12 € 20 39% 162,72 € 

31 780/2017 0916404BF7001F0001ML 1.263,28 € 20 100% 252,66 € 

32 787/2017 001700200BF70A0001BM 7.346,99 € 35 100% 2.571,45 € 
33 824/2017 43045A053000460001JE 7.328,94€ 26 100% 1.905,52 € 

34 812/2017 43045A044000960001JZ 8.570,23 € 35 100% 2.999,58 € 
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35 829/2017 0520901BF7002B0077HO 225,56€ 20 100% 45,11 € 

 REGISTRE REF CADASTRAL QUOTA IBI 
2017 

% 
BONIF 

% 
SUPERFÍCIE BONIFICACIÓ 

36 830/2017 0420903BF7002A0065PF 808,02 € 21 100% 169,68 € 
37 833/2017 0122402BF7002A0045QM 435,40 € 20 100% 87,08 € 

38 833/2017 0122401BF7002A0030EA 75,07 € 20 100% 15,01 € 
39 833/2017 0122402BF7002A0050EW 537,49 € 20 100% 107,50 € 

40 882/2017 43045A070000460001JU 578,02 € 20 100% 115,60 € 

41 909/2017 0123102BF7002C0012HJ 1.436,17 € 20 100% 287,23 € 
42 913/2017 43045A071000440001JR 3.406,68 € 49 100% 1.669,27 € 

43 937/2017 43045A070000670001JR 1.930,50 € 26 100% 501,929844 
44 938/2017 0616102BF7001F0010MW 761,41 € 20 100% 152,28 € 

45 954/2017 001200300BF70A0001RM 11.057,26 € 45 100% 4.975,77 € 

46 958/2017 43045A047000040001JP 3.454,19 € 20 100% 690,84 € 
47 961/2017 001300400BF70A0001KM 6.329,16 € 27 100% 1.708,87 € 

48 974/2017 43045A068000300001JB 9.849,03 € 35 100% 3.447,16 € 
49 994/2017 43045A056000280001JQ 1.381,49 € 20 100% 276,30 € 

50 996/2017 43045A054000680001JQ 580,19 € 20 100% 116,04 € 

      34.495,37 € 
 
 
 
SEGON. Notificar el present acord a les persones/empreses interessades i a BASE per 
aplicar les bonificacions als rebuts d’IBI 2017. 
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7. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS IBI RÚSTICA PER 
ACTIVITATS AGROPECUÀRIES 2017 (EXP. 128/2017)  

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta:  Comissió informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 
Quòrum: Majoria simple 

En data 30 de setembre de 2016, el Ple de Corporació, va aprovar provisionalment les 
Ordenances Fiscals amb aprovació definitiva publicada al BOPT núm. 236 de data 14 de 
desembre de 2016. 

“I1- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
(...) 
Article 5. Bonificacions 
(...) 
 

6.2 Es concedeix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost als 
immobles rústics en que hi hagin activitats agropecuàries que, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, s’hagin declarat d’especial interès pel Ple de la 
Corporació. 
El subjecte passiu haurà de complir els requisits següents: 

- L’immoble ha de ser de caràcter rústic. 
- Aportar, juntament amb la sol·licitud, la cartilla ramadera i l’alta fiscal al 

Ministeri d’Hisenda de l’activitat agropecuària, en cas d’explotació 
ramadera. 

- Aportar, amb la sol·licitud, la documentació de la DUN, Declaració de 
Renda conforme el 50% mínim dels ingressos del declarant provenen de 
l‘activitat agrícola i declaració jurada del titular conforme l’immoble està 
destinat exclusivament a ús agrícola. 

(...) 
 
Havent comprovat que cadascuna de les sol·licituds compleixin amb les condicions 
contemplades a l’Ordenança fiscal de l’IBI. 
 
 
D’acord amb els informes de Secretaria-Intervenció, aquesta proposta ha estat 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i 
Ensenyament en data 06/04/2017, amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: 8 (6 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 2 (1 de Junts-ERC-AM i 1 de PSC-CP) 
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Pel fins aquí exposat, el Ple de la Corporació acorda amb 9 vots a favor (6 de FS-E, 
1 del PP, 1 de PDeCAT i 1 d’ERC-AM) i 1 abstencións (1 del PSC-CP) 
 
 
PRIMER. Declarar d’especial interés les activitats agropecuàries que es desenvolupen als 
immobles relacionats a continuació i aprovar les bonificacions del 50% de la quota d’IBI 
rústica 2017, amb un import total de 4.741,68€.  
 
Activitats ramaderes 
 

  
 

    
 REGISTRE REF CADASTRAL QUOTA IBI 

2017 
% 

BONIF 
% 

SUPERFÍCIE BONIFICACIÓ 

1 185/2017 43045A046000120000HH 631,88 € 50 100% 315,94 € 

2 378/2017 43045A056000180000HF 259,28 € 50 100% 129,64 € 
3 378/2017 43045A056008950000HJ 671,05 € 50 100% 335,53 € 

4 379/2017 43045A069000020000HQ 1.612,89 € 50 100% 806,45 € 
5 407/2017 43045A048000680000HQ 292,27 € 50 100% 146,14 € 

6 407/2017 43045A048000920000HZ 551,87 € 50 100% 275,94 € 
7 422/2017 43045A053000430000HZ 205,97 € 50 100% 102,99 € 

8 459/2017 43045A043000340000HM 837,07 € 50 100% 418,54 € 

9 459/2017 43045A043000350000HO 781,51 € 50 100% 390,76 € 
10 801/2017 43045A047000560000HB 923,96 € 50 100% 461,98 € 

11 796/2017 43045A050003190000HF 532,84 € 50 100% 266,42 € 
12 610/2017 43045A069000540000HS 413,53 € 50 100% 206,77 € 

13 602/2017 43045A047000980000HF 94,29 € 50 100% 47,15 € 

14 551/2017 43045A069000010000HG 1.123,61 € 50 100% 561,81 € 
15 966/2017 43045A077001140000HM 289,96 € 50 100% 144,98 € 

   9.221,99 €   4.610,99 € 
 
 
Activitats agrícoles 
 
 

 
REGISTRE REF CADASTRAL QUOTA IBI 

2017 
% 

BONIF 
% 

SUPERFÍCIE BONIFICACIÓ 

1 340/2017 43045A047000430000HX 60,88 € 50 100% 30,44 € 
2 364/2017 43045A057000800000HU 154,58 € 50 50% 38,64 € 

3 366/2017 43045A073001870000HJ 16,71 € 50 100% 8,35 € 

4 368/2017 43045A052000450000HQ 35,80 € 50 100% 17,90 € 
5 425/2017 43045A073001220000HI 10,74 € 50 100% 5,37 € 

6 796/2017 43045A050003170000HL 59,97 € 50 100% 29,99 € 

   199,49 €   130,70 € 
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SEGON. Denegar les sol·licituds relacionades a continuació per incompliment de les 
condicions contemplades a l’ordenança fiscal de l’IBI. 
 

 
REGISTRE REF CADASTRAL QUOTA IBI 

2017 
% 

BONIF 
% 

SUPERFÍCIE BONIFICACIÓ 

1 946/2017 43045A075000560001JU 147,64 € 50 100% 0,00 € 
2 945/2017 43045A056004540001JJ 144,87 € 50 100% 0,00 € 

 
 
TERCER. Notificar el present acord a les persones interessades i a BASE per aplicar les 
bonificacions als rebuts d’IBI 2017. 
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8. DICTAMENT D’APROVACIÓ DE LES BONIFICACIÓNS IBI DELS IMMOBLES 
D'ESPECIAL INTERÈS PER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS (EXP. 458/2017)  

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta:  Comissió informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 
Quòrum: majoria simple 

En data 30 de setembre de 2016, el Ple de Corporació, va aprovar provisionalment les 
Ordenances Fiscals amb aprovació definitiva publicada al BOPT núm. 236 de data 14 de 
desembre de 2016. 

“I1- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
(...) 
Article 5. Bonificacions 
(...) 

6. De conformitat amb l’article 74.2 quater del RDL 2/2004, de 5 de març, d’Hisendes 
Locals, l’Ajuntament de la Sénia podrà regular una bonificació de fins el 95% de la 
quota íntegra de l’impost a favor d’immobles en els que es desenvolupen activitats 
econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.  
Correspondrà la citada declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. 

(...) 
D’acord amb l’article 5.6 de l’Ordenança fiscal de l’IBI i havent rebut sol·licituds de 
declaració d’especial interès per concórrer circumstàncies culturals, d’entitats sense ànim 
de lucre, corresponents als immobles següents: 
 

BONIFICACIONS IBI INT. CULTURAL 2017 
REF. CADASTRAL QUOTA IBI SUPERFÍCIE BONIFICACIÓ 

0219208BF7001G0001UT 2.195,00 € 84% 1.659,42 € 
0019117BF7001G0001RT 687,97 € 100% 619,17 € 

  
TOTAL 2.278,59 € 

 
Havent comprovat que les sol·licituds compleixen amb les condicions contemplades a 
l’Ordenança fiscal de l’IBI. 
 
D’acord amb els informes de Secretaria-Intervenció, aquesta proposta ha estat 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i 
Ensenyament en data 06/04/2017, amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: 9 (6 de FS-E, 2 del PP i 1 de Junts-ERC-AM ) 
Vots en contra: 0 
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Abstencions: 1 (1 de PSC-CP) 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 10 
assistents:  
 
PRIMER. Declarar d’especial interès i aprovar les bonificacions parcials de la quota d’IBI 
urbana 2017 dels immobles relacionats a continuació, amb un import total de 2.278,59€. 
 
 

BONIFICACIONS IBI INT. CULTURAL 2017 
REF. CADASTRAL QUOTA IBI SUPERFÍCIE BONIFICACIÓ 

0219208BF7001G0001UT 2.195 € 84% 1.659,42 € 
0019117BF7001G0001RT 687,97 € 100% 619,17 € 

  
TOTAL 2.278,59 € 

 
 
SEGON. Notificar el present acord a les associacions interessades i a BASE per aplicar 
les bonificacions als rebuts d’IBI 2017. 
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9. MOCIÓ EN CONDEMNA A LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER PART DE 
L’ESTAT ESPANYOL (EXP. 472/2017) 

 
 
 

 
 
Òrgan que presenta la proposta: PDeCAT, FS-E, ERC-AM 
Quòrum: Majoria simple 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anunciar el passat dilluns dia 13 de març 
la sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la 
consulta del 9N. Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3  milions de 
persones, i que va ser judicialitzat per part de l’Estat Espanyol. A Catalunya existeix una 
molt àmplia majoria social a favor del dret a decidir, i de la capacitat de Catalunya per 
organitzar un referèndum. A diferència d’altres països, l’Estat Espanyol ha vetat 
constantment aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. 
Tot plegat ha comportat diverses conseqüències, la darrer de les quals és la sentència 
condemnatòria que ha fet pública avui el TSJC.  
 

Per altra banda, i tenint en compte que les instàncies europees han de vetllar pel 
respecte de l’estat de dret per part de tots els Estats membres de la UE, en aquest 
moment, la UE i el Consell d’Europa podrien demostrar que el respecte a l’estat de dret i 
als valors democràtics són compromisos indefugibles pels seus membres i que activen 
els mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no són 
respectats.  
 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 8 vots a favor (6 de FS-E, 
1 del PDeCAT  i 1 d’ERC-AM) i 2 vots en contra (1 del PP i 1 del PSC-CP):   
 
PRIMER.- Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau 
 
SEGON.- Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en 
nom del poble català, en el moment que sigui procedimentalment possible, presenti un 
recurs davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans del Consell d’Europa per possible 
vulneració dels principis democràtics i de l’estat de dret. 
 
TERCER.- Instar des del món local a la Comissió europea per tal que iniciï el procediment 
previst a la “rule of law”, per tal que s’activi l’article 7 del Tractat de la UE, que regula el 
procediment en cas de violació dels valors de la UE per un estat membre.  
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10. MOCIÓ DE SUPORT A LA FEMP EN RELACIÓ A LA RECLAMACIÓ AL GOVERN 
CENTRAL A QUE AUTORITZI LA INVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DE LES ENTITATS 
LOCALS DE L'ÚLTIM EXERCICI I ELS ANTERIORS (EXP. 490/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: FS-E, PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP  
Quòrum: Majoria simple 

Les entitats locals espanyoles són l'única administració pública que compleix amb els 
objectius d'estabilitat. La seva contribució a la reducció del dèficit públic d’'Espanya 
davant la Unió Europea ha estat determinant. 

Des de l'any 2012, el conjunt de les corporacions locals ve generant superàvit:  

2012 0,32% PIB 2.287 mill. €  

2013 0,55% PIB 5.474 mill. €  

2014 0,53% PIB 5.938 mill. €  

2015 0,47% PIB 5.094 mill. €  

2016 0,64% PIB 7.083 mill. €  

Però les restriccions imposades al seu reinversió han impedit que els ciutadans dels 
municipis espanyols vegin millorada la seva qualitat de vida. 

Els alcaldes i alcaldesses espanyols es veuen en greus dificultats per explicar als seus 
veïns que no poden atendre les seves demandes tot de comptar amb recursos 
disponibles per a això.  

Durant els últims exercicis, l'obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al 
concepte d’ "inversió financerament sostenible” i de generar nous ingressos per la 
mateixa quantia de la reinversió, ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis 
demandats pels ciutadans.  

A aquestes restriccions, per 2017 se suma la de no poder fer cap reinversió fins que els 
pressupostos generals de l'Estat per aquest any estiguin definitivament aprovats, a finals 
d'aquest semestre o principis del pròxim, fent impossible la tramitació dels expedients 
administratius durant aquest exercici. 

Precisament ara, quan millor és el superàvit de les entitats Locals Espanyoles (7.083 mill. 
€, un 39% més que el 2015; gairebé 26.000 mill. € en termes agregats des del 2012) i 
quan el nostre país, per fi, ha complert l'objectiu de dèficit compromès amb Brussel·les, 
més restriccions tindrem per fer ús d'uns recursos que són nostres i que han de ser 
utilitzats en benefici de els nostres veïns.  
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Aquesta situació, segons el parer de la Junta de Govern de la FEMP -coincidint amb tots 
els governs locals del nostre país no pot ser acceptada. Ha arribat ja el moment que se'ns 
permeti reinvertir nostre superàvit sense més restricció que el compliment de l'estabilitat 
pressupostària.  

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda amb 9 vots a favor (6 de FS-E, 
1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP) i 1 abstenció (1 del PP): 

PRIMER. Instar el Govern d'Espanya i als Grups Parlamentaris al fet que, per la via 
d'urgència, adoptin iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals espanyoles 
reinvertir el seu superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seva mateixa 
quantia en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida dels 
seus ciutadans, amb l'únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària.  

SEGON. Tenint en compte l'entrada en vigor dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2017, la Disposició addicional 92a, ha d'establir que el termini temporal per poder 
realitzar la reinversió del superàvit de 2016 en els termes assenyalats contempli els 
exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les 
execucions. Per tant, quedaria sense aplicació legal el contingut del paràgraf segon de 
l'apartat 5 de la Disposició addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa a la 
condició de que la despesa executada en l'any 2018, hagi d'estar compromès en l'any 
2017, podent comprometre i executar la despesa en l'any 2017 i 2018.  

TERCER. Comunicar aquest acord a la FEMP, al Govern Central i als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats a l’efecte oportú.  

 
I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
vinti una hores i quintze minuts del dia dotze d’abril de dos mil diset de la qual, jo, la 
secretària accidental, emeto la present acta.  
 
 
La secretària accidental,      Vist i plau,  
Míriam Muñoz Vidal       L’alcalde  

Joan Moisés Reverté 
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