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ACORDS 

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE PLE DE DATA 22 DE JUNY DE 2017  
 
 
 
 
 
Esmena error material en les actes de Ple de dates 12, 28 d’abril i 12 de maig.  
 

- Acta del Ple de data 12 i 28 d’abril. Rectificació d’error: figura com a assistent al Ple 
Ferran Ferrer Rodríguez (FS-E) i no ha de constar.  

- Acta del Ple de data 12 de maig. Rectificació d’error: figura com a assistent al Ple 
Ferran Ferrer Rodríguez (FS-E) i no ha de constar. En el seu lloc, ha de constar com 
a assistent Laia Sanz Masclans (FS-E) 

 
Es pregunta als assistents si volen formular observacions al contingut de l’esborrany de l’acta 
de Ple de la sessió de data 22 de juny 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 373 al 442 de 2017 
o Juntes de Govern de dates 12, 26 de juny i 10 de juliol de 2017 
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3. *DICTAMEN DE LA DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE PER A LA COMISSIÓ MIXTA DEL 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I 
ALIMENTACIÓ (DARP) PER A LA GESTIÓ FORESTAL. (EXP. 708/2017) 

 

 

 
 

 

 

 

Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Esports, Infància i Medi Ambient. 
Quòrum: majoria simple 
 
Atès que en data 22 de juny de 2017 es va aprovar pel Ple de la corporació el Conveni de 
gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  i l’Ajuntament de 
la Sénia per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma 
conjunta amb les forests de titularitat del DARP. 
 
Atès que en la clàusula setena del conveni està prevista la creació d’una Comissió Mixta, 
formada per un representant de cadascuna de les entitats locals que subscriuen el conveni 
i per un representant designat pel DARP, amb la finalitat de fer el seguiment dels acords 
objecte del conveni. 
 
Atès que es proposa que aquesta designació la ostenti el regidor de Medi Ambient. 
 
Atès que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d’Esports, Infància i Medi Ambient de data 12 de juliol de 2017 amb el següent resultat :  
 
Vots a favor: 8 FS-E, 2 PP, 1 Junts-ERC-AM  
Vots en contra : 0  
Abstencions : 1 PSC-CP 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per 11 vots a favor (8 de FS-E, 2 
del PP, 1 de Junts-ERC-AM) i 2 abstencions (1 del PDeCAT i 1 del PSC-CP):  
 
PRIMER.- Designar a Pau Garcia Bel en representació de l’Ajuntament de la Sénia  a  
Comissió Mixta del conveni de gestió entre el DARP i l’Ajuntament de la Sénia per tal de 
realitzar la gestió forestal.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació . 
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4. *DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ARRENDAMENT DE NAU 
INDUSTRIAL SITUADA A CTRA. TP-3311, KM. 21.5 DE LA ZONA INDUSTRIAL 
TIPUS A, POLÍGON 53, PARCEL·LA 4 PER ADJUDICACIÓ DIRECTA (EXP. 763/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta: Comissió Informativa de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Quòrum: majoria simple 
 
Atesa la necessitat d’aquest ajuntament d’emmagatzemar i conservar diversos elements 
relacionats amb el Patronat del Camp d’Aviació. Concretament es tracta d’una sèrie d’avions 
i elements singulars que pertanyen al Patronat del Camp d’Aviació. Actualment l’ajuntament 
no disposa de cap dependència municipal amb suficient capacitat per preservar-los degut a 
les seves dimensions. Es tracta de diverses rèpliques d’avions cedides a l’ajuntament, que 
formen part del Museu del camp d’Aviació de la Sénia i altres objectes que formen part 
d’aquest patrimoni cultural. 
 
Atès que amb data 3 de juliol de 2017 per provisió d'alcaldia es va considerar la necessitat 
d’arrendar un bé immoble, concretament una nau industrial, de 1.100 m2, dels quals 800 m2 

són objecte del contracte, situat a la carretera TP-3311, km. 21.5 de la zona industrial tipus 
A, polígon 53, parcel·la 4 d'aquest municipi, amb referència cadastral 
001201800BF70A0001BM, pertanyent a Inmobiliaria Fredy, SL, per destinar-ho a 
l’emmagatzematge d’avions i elements singulars del Patronat del Camp d’Aviació.  
 
Atès que es va sol·licitar al Registre de la Propietat nº 2 d’Amposta, certificació registral de 
titularitat i de càrregues, el qual es va rebre en data 6 de juliol.  
 
Atès que amb data 7 de juliol, es va emetre Informe pels Serveis Tècnics Municipals, 
comprensiu de la descripció del bé objecte de l'arrendament, i la inexistència d'un altre 
immoble igualment idoni per a la finalitat pretesa per l'Ajuntament; i sobre la seva  
valoració, en funció de determinar el preu de l'arrendament del bé, atenent al seu valor en 
venda, qualificació, i ubicació. 
 
Atès l’Informe d'Intervenció, en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a 
l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.  
 
Atès l’Informe emès per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i 
vist que de conformitat amb el mateix, l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte 
és el Ple de la corporació, ja que l'import de l'arrendament és el següent: 400€ mensuals 
més IVA (21%) els dos primers anys, 700€ mensuals més IVA (21%) el tercer any, 800€ 
mensuals més IVA (21%) el quart any i revisable anualment a partir d’aquest, d’acord amb 
l’índex de preus al consum; i per tant, no supera el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost d'aquest ajuntament ni la quantia de tres milions d'euros. 
 
Atès que per resolució d'Alcaldia es va aprovar iniciar l'expedient per a la contractació 
referenciada, deixant constància de la necessitat d’aquest ajuntament d’arrendar un bé 
immoble, concretament una nau, destinada a l’emmagatzematge d’avions i elements 
singulars del Patronat del Camp d’Aviació.  
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Atès que s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient el Plec de condicions que han de 
regir el contracte d'arrendament i el procediment d'adjudicació. 
 
 
Atès que mitjançant resolució d'Alcaldia, es va aprovar l'expedient i el Plec de condicions per 
a l'arrendament de l'immoble per adjudicació directa. 
 
Atès que es va remetre al propietari de l’immoble el Plec de condicions per a l’arrendament 
de l’immoble. 
 
Atès que amb data 18 de juliol, amb registre d’entrada 2017-E-RC-2031, es va rebre l’oferta 
feta per Inmobiliaria Fredy, SL. El propietari de l’immoble presenta una oferta d’acord amb 
les condicions proposades al Plec de condicions per l’ajuntament:  
 
-Oferta per una durada de 10 anys, i per la quantitat de: 
 
400€ mensuals més IVA (21%), els dos primers anys 
700€ mensuals més IVA (21%), el tercer any 
800€ mensuals més IVA (21%) el quart any i revisable anualment a partir d’aquest, d’acord 
amb l’índex de preus al consum.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb l'establert en l'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
en relació amb l'article 53.1.q) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Cultura 
i Mitjans de Comunicació en data 13 de juliol de 2017 amb el següent resultat: 
Vots a favor: 6 FS-E, 2 PP, 1 PSC-CP 
Vots en contra : 0  
Abstencions : 0 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la coporació acorda amb 11 vots a favor (8 de FS-E, 2 
del PP, 1 del PSC-CP) i 2 abstencions (1 del PDeCAT i 1 de Junts-ERC-AM):  
 
PRIMER. Adjudicar a Inmobiliaria Fredy, SL el contracte d'arrendament del bé immoble, 
concretament una nau industrial, de 1.100 m2 dels quals 800 m2 són objecte del contracte, 
situat a la carretera TP-3311, km. 21.5 de la zona industrial tipus A, polígon 53, parcel·la 4, 
d’aquest municipi, amb referència cadastral, 001201800BF70A0001BM, per destinar-lo a 
emmagatzematge d’avions i elements singulars del Patronat del Camp d’Aviació. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent del contracte d’arrendament amb el següent 
detall: 

400€ mensuals més IVA (21%), els dos primers anys 
700€ mensuals més IVA (21%), el tercer any 
800€ mensuals més IVA (21%) el quart any i revisable anualment a partir d’aquest, 
d’acord amb l’índex de preus al consum.  

Per a l’exercici 2017, la despesa anirà amb càrrec a la partida pressupostària 336.202 
Per als exercicis següents, la despesa anirà amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent, amb el compromís de crear-la i dotar-la de contingut suficient per fer càrrec a 
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aquesta despesa.  
 
TERCER. Notificar a Inmobiliaria Fredy, SL, propietari de l'immoble, el present acord, i citar-
lo per a la signatura del contracte.  
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5. *DICTAMEN D’APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 
2016 (EXP. 777/2017) 

 

 

 

 

 

 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 
Quòrum: majoria simple 
 
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a la 
rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de desembre de 
2016. 
 
D'acord amb l’article 222.2 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, cal procedir anualment a l’aprovació de 
la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb 
l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Personal i Ensenyament en data 20 de juliol de 2017, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 11 (8 de FS-E, 2 del PP. i 1 de Junts-ERC-AM) 
Vots en contra:  0 
Abstencions: 0 
  
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per 11 vots a favor (8 de FS-E, 2 del 
PP, 1 del PSC-CP) i 2 abstencions (1 del PDeCAT i 1 de Junts-ERC-AM): 
 
PRIMER. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a 
data 31.12.2016 i formulat per la Secretaria, que incorpora com annex els inventaris dels béns 
propis de l’Ajuntament.  
 
SEGON. Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 
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6. *DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB DE FUTBOL DE LA SÉNIA EN ATENCIÓ 
A LA TASCA DE FOMENT DEL FUTBOL BASE (EXERCICI 2017) (EXP. 191/2017) 

 

 

 

 
 

 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Esports, Infància i Medi Ambient 
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 Club de Futbol la Sénia per a l’exercici 2017, 
segons el qual l’Ajuntament aportava 16.480 € a l’entitat a canvi de la gestió i organització 
de l´escola de futbol, organització d’activitats esportives i col·laboració en activitats 
organitzades per l´Ajuntament de la Sénia.  
 
Donat l’ascens de categoria aconseguit per a la temporada 2017/2018 i l’increment de costos 
en assegurances, inscripcions i demés, s’ha previst una modificació de crèdit pressupostari 
a la partida 341.482.07, augmentant-la a 20.480€, aprovat en el Ple de la Corporació en data 
22/06/2017. 

L’Ajuntament de la Sénia va acordar ,per temes d’urgència,  en Junta de Govern Local de 
data 13 de juliol de 2017 la modificació conveni amb el Club de Futbol la Sénia en atenció a 
la tasca de foment del Futbol Base (Exercici 2017). 

 

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d´Esports, 
Turisme i Medi Ambient de data 12 de juliol de 2017 amb el següent resultat: 
Vots a favor: 12 (8 de FS-E, 2 de PP,1 de ERC-AM-JUNTS i 1 de PSC-CP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 

Procedeix la seva ratificació pel Ple de la Corporació. 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la Coporació acorda per unanimitat dels 13 assistents: 

PRIMER.- Ratificar la modificació del conveni entre l’Ajuntament de la Sénia i el Club de 
Futbol la Sénia en atenció a la tasca de foment del Futbol Base (Exercici 2017) aprovat en 
Junta de Govern Local de data 13/07/2017. 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB DE 

FUTBOL LA SÉNIA PER A L´EXERCICI 2017 

A la vila de la Sénia,  14  de juliol  de 2017. 

REUNITS:  

D’una banda, el Sr. Joan Moisés Reverté, alcalde de l’Ajuntament de la Sénia  
I per altra banda, el Sr. Jose Luis Cortiella Capseta , president de l’entitat Club de Futbol la 
Sénia amb CIF G43223668  nomenat per acord d´Assemblea General de data 15/07/2015. 
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Que la finalitat del present conveni és canalitzar a favor de l´entitat  beneficiària les subvencions 
que figuren en el vigent Pressupost d'aquesta Entitat dins el crèdit consignat en el capítol 4 
Transferències corrents (o 7 Transferències de capital) amb el següent literal: «Conveni Club 
de Futbol la Sénia »sent l'import de la dotació de 20.480 euros, així com establir les condicions 
i compromisos que assumeix la persona beneficiària. 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, disposa al seu  
 
Article 28 Concessió directa ; 

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

 
Els convenis seran l'instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos generals de l'Estat, o en els de les corporacions locals, 
sense perjudici del que referent a això estableixi la seva normativa reguladora. 
 
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions al seu article 65 Procediment de concessió de les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

11 

 

 

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

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

pressupostària  
El crèdit pressupostari que empara la concessió de la subvenció nominativa a l'entitat Club 
Futbol la Sénia és un crèdit del capítol 4 «Transferències corrents» pel que no es poden aplicar 
els fons a despeses de diferent naturalesa i finalitat a la que és pròpia de les despeses 
imputables a aquest crèdit. En conseqüència ambdues parts convenen que la subvenció es 
destinarà a finançar les següents activitats a desenvolupar per la persona beneficiària (o a cobrir 
les finalitats següents):gestió i organització de l´escola de futbol, organització d’activitats 
esportives i col·laboració en activitats organitzades per l´Ajuntament de la Sénia (a la memòria 
es desenvoluparan les condicions de manera més detallada) 
 
2. Quantia i crèdit pressupostari  
La quantia de la subvenció ascendeix a 20.480 euros, que és l'import total del crèdit 
pressupostari autoritzat (o, si s'escau: import que no supera el crèdit pressupostari autoritzat). 
A aquest crèdit, designat amb el codi/ partida pressupostaria 341.482.07, s'imputarà la quantia 
atorgada. 
 
3. Persones beneficiàries  
Conforme l’article 11 de la llei de Subvencions. 
1. Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la persona que hagi de realitzar l'activitat 
que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima la concessió. 
 
2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que així es prevegi en les bases 
reguladores, els membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat o 
part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del 
primer tindran igualment la consideració de beneficiaris. En aquest cas el beneficiari serà el 
Club de Futbol la Sénia representat pel seu president Jose Luis Cuartiella Capseta. 
 
3. Quan es prevegi expressament en les bases reguladores, podran accedir a la condició de 
beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les 
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no 
tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es 
trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció 
 
Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense 
personalitat, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de 
concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com 
l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de 
beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, 
amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a 
l'agrupació. No podrà dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció 
previst en els articles 39 i 65 d'aquesta Llei. 
 



 

 

 

12 

 

 

En relació amb el que indica anteriorment, assenyalar que a efectes de justificació de les 
despeses incorregudes en el desenvolupament d'un projecte, seran admesos com a 
subvencionables aquelles que, complint amb els requisits establerts, estan suportats per la 
persona o persones beneficiàries. No serien admeses com a despeses subvencionables les 
justificats per altres persones que encara participant en l'execució del projecte, no tenen la 
condició de beneficiàries  
 
4. Règim jurídic aplicable 
Fer referència en aquest apartat al règim jurídic que regula la concessió de la subvenció: 
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

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

de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

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

 
d) El mateix conveni o resolució  

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

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

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

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

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

condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per 

incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de 

l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions 

de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 

quantitats percebudes, i l’exigència de l’ interès de demora des del moment del pagament de la 

subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 

 Obligats  al reintegrament 

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

la  condició  de persones beneficiàries. 
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b.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris incumbència 

per al compliment de les obligacions, que adoptin acords que facin possible els incompliments 

o consenteixin els acords dels què ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, 

els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats. 

Els criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades , es 

tipificaran en funció del posterior informe de secretaria 

Els criteris amb què es graduaran els possibles incompliments de les condicions establertes en 
el conveni amb motiu de la concessió de la subvenció a l'efecte de determinar la quantitat que 
finalment hagi de percebre la persona beneficiària, o, si s'escau, l'import a reintegrar . 
 
14. Devolució de subvenció per pròpia iniciativa  
 
Procediment a seguir per part de la persona beneficiària per poder efectuar la devolució total o 
parcial de la subvenció rebuda mitjançant la pertinent carta de pagament. 
 
15. Control financer de subvencions  
 
El sota signant declara sota la seva responsabilitat que l´import de la subvenció es destinarà 
íntegrament al finançament de les activitats pròpies de l’objecte de la subvenció. I que els 
documents originals que justifiquen la realització i cost de les activitats es troben arxivats i a 
disposició de l´Ajuntament de la Sénia durant 5 anys. 
 
16. Infraccions i sancions  
 
Accions i omissions tipificades com a infraccions administratives  
 
17. Vigència del conveni i causes d'extinció 
El present Conveni tindrà la vigència d’un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de desembre 
de 2017. 
En cas de dissolució de l’entitat/associació i per tant no realització de les activitats previstes, el 
beneficiari, estarà obligat a reintegrar en la seva totalitat les quantitats percebudes 
 
18. Aspectes regulables no previstos i qüestions litigioses 
 
Per a tot el no previst en el present conveni serà d'aplicació les disposicions assenyalades a 
clàusula 4, així com qualsevol altra disposició que pugui ser aplicable. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni, atesa la seva naturalesa 
jurídic administrativa, s'han de sotmetre a l'ordre jurisdiccional contenciós - administratiu. 
 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, al lloc i data 
indicats a l'encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,                                                    Pel Club de Futbol la Sénia,  
L’alcalde,                                                                  El president 
Joan Moisés Reverté                                            Jose Luis Cuartiella Capseta”  
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7. *DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LES FESTES MAJORS 2017(EXP. 669/2017) 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa de Festes i Fires  
Quòrum necessari: Majoria simple.  
 
Considerant les reunions que des de la Regidoria de Festes i Fires s’han portat a terme amb 
les entitats locals que organitzen activitats durant les Festes, s’ha elaborat la programació 
de les properes Festes Majors de la Sénia que tindran lloc del 19 al 28 d’agost de 2017. 
 
Atesa la necessitat de ratificar el caràcter tradicional dels correbous dins de les Festes 
Majors de la Sénia, com a manifestació festiva popular des de temps immemorials, es porta 
a aprovació la celebració d’aquestes “festes tradicionals amb bous” dins de les Festes Majors 
2017, d’acord amb el programa que consta a l’annex. 
 
Així mateix és voluntat de l’Ajuntament nomenar pregoner de les Festes Majors a un fill de 
la Sénia (nascut o criat aquí) o persona vinculada al municipi i és norma acceptada per tot 
el Consistori Municipal que el/la pregoner/a de les Festes Majors, sigui un/a senienc/a 
absent. Per concretar aquest nomenament es realitzen reunions entre els membres del 
Consistori per a proposar pregoner/a. 
 
Ateses les reunions mantingudes amb les regidories de Festes i Joventut, es va realitzar la 
votació per part dels nois i noies de la Sénia nascuts l’any 1999, el dia 1 de maig de 2017 en 
la que es van elegir les Dames d’Honor i Acompanyants que representaran la joventut 
senienca a les Festes Majors.  
 
De la mateixa manera es va rebre la comunicació de l’Escola Jaume I (registre d’entrada 
1077/2017 de data 07/04/2017) sobre el sorteig realitzat entre els xiquets i xiquetes de 5è 
curs, proposats a ser Dames Infantils i acompanyants, i sobre el xiquet i la xiqueta de 2n. 
curs proposats per a Portadors de Bandes del dia del pregó.  
 
Aquestes propostes han estat dictaminades favorablement per la Comissió Informativa de 
Festes i Fires, en data 12 de juliol de 2017 amb el següent resultat: 
Vots a favor: 11 (8 de FS-E, 2 del PP i 1 de PSC-CP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 (d’ERC-AM), 
 
Per altra banda es considera adient aprovar el Programa de les Curses de Cavalls de les 
Festes Majors 2017 així com  les condicions generals i tècniques, els models de les 
inscripcions, les autoritzacions per a menors d’edat, el plànol de delimitació de la zona 
d’aparcaments per a vehicles autoritzats i el document per als vehicles autoritzats 
 
Aquesta proposta ha estat  dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Esports, 
Infància i Medi Ambient, en data 12 de juliol de 2017 amb el següent resultat: 
Vots a favor: 11(8 de FS-E, 2 del PP i 1 d’ERC-AM) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 (de PSC-CP) 
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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 de Junts-ERC-AM i 1 del PDeCAT): 
 
PRIMER. Aprovar la programació d'actes de les Festes Majors 2017 que tindran lloc del 19                                                             
al 28 d’agost de 2017 (ambdós inclosos), conforme a l'annex que segueix, autoritzant les 
despeses corresponents, amb càrrec a la partida pressupostària 338.226.19 de 2017 i amb 
un import màxim de 124.000 €. 
 
SEGON. Ratificar el caràcter tradicional dels correbous dins de les Festes Majors de la 
Sénia, com a manifestació festiva popular des de temps immemorials, aprovant la celebració 
d’aquestes “festes tradicionals amb bous” dins de les Festes Majors 2017, d’acord amb el 
programa que consta a l’annex. 
 
 
TERCER. Aprovar el següents nomenaments: 
 
Nomenar pregoner de les Festes Majors 2017 al senienc absent 

Sr. BISMARCK ABELLA CASTILLO  
Nomenar pubilla de les Festes Majors 2017 a: 

DÉLIA PRADES ADELL 
Nomenar acompanyant de la pubilla de Festes Majors 2017 a: 

JAUME ADELL FERRÉ              
Nomenar Dames d’Honor 2017 a: 

AIDA CABANES MILLAN 
SANDRA DOMÉNECH BERCET 
MIREIA MESTRE MARTÍ 
JÚLIA PÉREZ MARTÍNEZ 
PAULA QUEROL ESQUERRÉ 
SARA VERGE FERRER (Dama Absent)                                                                                                                            

Nomenar Acompanyants de les Dames d’Honor 2017 a: 
JUAN ANGEL CAÑADA AMELA 
DAVID FERRER MICHAVILA 
JOAN DIEGO MONTESINOS MESTRE 
MARC REVERTÉ ROYO 
GUILLEM SEGURA NIÑEROLA 
ENRIC VIDAL FERRERES (Acompanyant absent) 

Nomenar Pubilla Infantil 2017 a: 
SHAIRA RIVERO GADEA 

Nomenar Acompanyant de la Pubilla Infantil 2017 a: 
JOAN MARCOVAL PLA 

Nomenar Dames Infantils 2017 a: 
                      ANNA BALAGUÉ HANZA 
                      MARTA BEL DÍAZ 
                      VEGA PRADES TORRES 
                      LAIA SEGURA VERGE 
Nomenar Acompanyants de les Dames Infantils 2017 a: 
                      JOEL PRADES FERRERES 
                      ANUAR CHELLI 
                      ARTURO MARTÍN CASANOVA 
                      JORDI DOMÈNECH BEL 
Nomenar Portadors de Bandes 2017 a: 
                      JÚLIA SEGURA ACERO i ALAN LOLAEV SZASZ 
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QUART. Aprovar el Programa de les Curses de Cavalls de les Festes Majors 2017 així com  
les condicions generals i tècniques , els models de les inscripcions, les autoritzacions per a 
menors d’edat, el plànol de delimitació de la zona d’aparcaments per a vehicles autoritzats i 
el document per als vehicles autoritzats. 
 
 

ANNEXOS 
 
 
PROGRAMA OFICIAL FESTES MAJORS LA SÉNIA 2017 

 
DISSABTE, 19 D'AGOST 
 
 
00.30 h.  Festival White friday. Lloc: Parc Municipal. Organitza: Quintos 2017 i La 

Sénia Ràdio.   
 
10.00 h.          Semifinals Open Pàdel Vila de la Sénia. Lloc: Sénia Tennis Club. 
 
10.30 h. Campionat de Bòlit Infantil i d’Adults. 

Lloc: zona adjunta al camp de birles del Complex Esportiu Municipal. 
Organitza: Club de Birles La Sénia.  
 

11.00 h.           Cercavila d’Animació Infantil “El viaje de Oz” pels carrers del centre del 
                        poble. (Sortida i arribada: Plaça Major). 
 
12.00 h.  Campanes al vol, llançament de coets i trabucs de confetti a la plaça Major, 

anunciant l’inici de les Festes. Actuació de Gaita i Tabal de Joventuts 
Unides. 

 
18.00 h.        Triangular de futbol “XXVIII Trofeu Vila de la Sénia”, entre els equips C.F. la 

Sénia (2a Catalana), Alcanar, C.D. (3a. Catalana) i Masdenverge C.F. (3a. 
Catalana). 

                       18.00 h.: Alcanar, C.D. contra Masdenverge C.F. 
                       19.00 h.: C.F. la Sénia contra perdedor del 1r. partit. 
                       20.00 h.: C.F. la Sénia contra guanyador del 1r. partit 

Lloc: Camp de futbol del Complex Esportiu Municipal. Organitza C.F. la Sénia.  
 
19.00 h.  Cercavila de l'Agrupació Musical Senienca recollint els nous músics. 
 
19.00 h.       Presentació del llibre “La màgia de Gènova, Triêua i Torí” , d’Emili Gil, amb 

la presència de l’autor i la participació de l’activista cultural Carles Molins i la 
ballarina professional Montserrat Iranzo. Lloc: Bar la Cantina. 

 
20.00 h. Cercavila de gaita i tabal de Joventuts Unides. (A les 22.00 h. acompanyaran 

al pregoner fins al Centre Marcel·lí Domingo). 
 
22.30 h. Sortida de la comitiva oficial del Pregó des del Centre Marcel·lí Domingo 

fins al Parc Municipal, acompanyats per la Banda de Música de l'Agrupació 
Musical Senienca. 
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23.00 h. Proclamació de Pubilles, Dames i Acompanyants 2017 i Pregó de Festes a 
càrrec del senienc absent BISMARCK ABELLA CASTILLO. 
 
En acabar el pregó: Ball popular en honor de Pubilles, Dames i 
Acompanyants, amenitzat per Dj K-TALÍ i Dj’s LOS ARTUROS.  Lloc: Parc 
Municipal.  
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DIUMENGE, 20 D’AGOST “DIA DEL SENIENC ABSENT I DIA DEL 25è ANIVERSARI DEL 
GRUP DOLÇAINER” 
 
08.00 h.  Diana tradicional de gaita i tabal de Joventuts Unides, amb la participació  
                           d’antics dolçainers. 
 
09.00 h. 46è Concurs de Pintura Ràpida “Josep Martí Roca”. Col·labora: 

CrisMontsià, S.L.(Inscripcions dels pintors a les 8.00 h. a l’Ajuntament). 
 
10.00 h            Fins les 13.00 h.Taller Infantil de Pintura. Lloc: Plaça Catalunya. 
 
11.00 h.           Finals Open Pàdel Vila de la Sénia. Lloc: Sénia Tennis Club. 
 
11.00 h. Campionat Infantil de Birles (fins als 16 anys) al Camp de Birles del Complex 

Esportiu Municipal. Organitza: Club de Birles La Sénia. 
 

12.00 h. Missa en honor als Seniencs Absents. Organitza: Parròquia de Sant 
Bartomeu. 

 
12.30 h. Vaquetes pel carrer Papa Luna i correbous fins la plaça del Clot de Pedrenya 

(Ramaderia FERNANDO MANSILLA de Torreblanca). 
 
12.30 h. Cercavila de l’Agrupació Musical Senienca. 
 
12.30 h. A la plaça Major, recepció oficial i salutació als Seniencs i Senienques 

Absents per part del Consistori. 
 
12.45 h.  Acompanyament de la comitiva dels Seniencs i Senienques Absents per la 

Banda de Música de l’AMS des de la plaça Major fins al Parc Municipal, on 
tindrà lloc l’acte social en honor als Seniencs Absents. 

 
13.30 h. Ball de vermut al Parc Municipal. 
 
17.00 h. Al Clot de Pedrenya: prova i presentació dels burros que correran a les 

curses, amb acompanyament de gaita i tabal de Joventuts Unides i la 
participació d’antics dolçainers. Elecció de “Miss burreta templada” i “Míster 
burret eixerit”. Col·labora: Pirotècnia Tomàs. 

 
18.00 h.  Bous a la Plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia HERMANAS DILLA 

PONS de Vall-de-roures), amb acompanyament de gaita i tabal de Joventuts 
Unides i amb la participació d’antics dolçainers.  

 
19.30 h.  Lliurament de premis i obertura de l'Exposició de Pintura Ràpida, al Centre 

Marcel·lí Domingo. (Es podrà visitar tots els dies de 19 a 21 h. fins dissabte 
26 d’agost).  

 
20.00 h. Concert de la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca.  

Lloc: Casa de Cultura. 
 
22.00 h. Carretó taurí embolat per als més menuts a la Plaça del Clot de Pedrenya. 
                       Organitza: Associació Penya Taurina de la Sénia. 
 
22.30 h. Bou embolat, a la plaça Clot de Pedrenya, de la Ramaderia HERMANAS 
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DILLA PONS de Vall-de-roures. Embolada a càrrec de l’Associació Penya 
Taurina La Sénia. 

 
00.30 h. Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra PLATEA. 
 
 
 
DILLUNS, 21 D'AGOST “DIA DE LA DONA” 
 
09.00 h Esmorzar popular a càrrec del Club de Birles La Sénia al Camp de Birles del 

Complex Esportiu Municipal. 
 
10.00 h            Inauguració de l’exposició fotogràfica “Territori”, a càrrec de Josep Redó. 
                        Lloc: Residència d’Avis l’Onada. (Romandrà oberta durant tota la setmana). 
 
10.30 h Campionat de Birles d’Adults al Camp de Birles del Complex Esportiu 

Municipal. Organitza: Club de Birles La Sénia. 
 
11.00 h Competicions infantils de Natació al Complex Esportiu. 
  Organitza: Club Natació la Sénia. Col·labora: Sénia Esport 
  (Inscripcions a les 10.00 h a les mateixes piscines) 
 
12.00 h Missa en honor a la dona senienca. Ofrena de flors a la Verge de Pallerols.  

Organitza l’Associació de Dones Senienques. 
 
12.30 h A la plaça Major, recepció oficial a les dones i salutació per part del 

Consistori.  
 
12.30 h Vaquetes pel carrer Papa Luna i correbous fins la plaça del Clot de 

Pedrenya. (Ramaderia FERNANDO MANSILLA de Torreblanca). 
 
12.45 h Acompanyament de la comitiva de les dones senienques amb gaita i tabal 

de Joventuts Unides fins al Parc Municipal. 
 
13.00 h  Acte social en honor a la Dona Senienca, amb homenatge a Victòria Almuni 

Balada.  Lloc: Parc Municipal. Organitza: Associació de Dones Senienques. 
 
18.00 h  Bous a la Plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia LO GALLO d’Orpesa de 

Mar) amb acompanyament de l’Agrupació Musical Senienca i gaita i tabal de 
Joventuts Unides. 

 
17.30 h          “Les plantes del Riu Sénia”, recorregut pels camins del riu Sénia, per tal de 

conèixer les seues plantes i el bosc de ribera. Lloc de sortida: Plaça Major. 
Durada aproximada: 2 h. Dificultat: baixa. Organitza: Parc Natural dels Ports.  

 
19.00 h          Centre Obrer. Presentació del llibre “El paper moneda a la comarca del 
  Montsià       durant la Guerra Civil” de Joan Bautista Beltran Reverté i Julio Allepuz Querol. 
Inauguració de    l’exposició del fons del Sr. Julio Allepuz. Organitza: Centre d’Estudis 
Seniencs, Antena del Coneixement de la URV a la Sénia i Centre Obrer de la Sénia. 
            
 Horari de l’exposició (Auditori del Centre Obrer), fins al dijous 24 d’agost, de 19 a 21 h. 
 
20.00 h           Concert de l’Orquestra NUEVA ALASKA al Parc Municipal. Patrocina:    
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                       Construccions Segura Bonet                                               
 
20.30 h        Teatre Musical “Gina’s Club” a càrrec del Gimnàs Gentsana de Vinaròs, amb 
                     La participació del grup “Aurins” i l’Associació Endansa’t. Lloc: Casa de 
                     Cultura. 
                     (Donatiu: 5 € a benefici de Mans Unides. Venda anticipada a la Licoreria 
                     Conchin i 1 hora abans a la Casa de Cultura).   
22.00 h         Carretó taurí embolat per als més menuts a la Plaça del Clot de Pedrenya. 
                     Organitza: Associació Penya Taurina de la Sénia. 
22.30 h      Bou embolat a la plaça de Bous Clot de Pedrenya, de la Ramaderia  LO GALLO 

d’Orpesa de Mar. Embolada a càrrec de  l’ Associació Penya Taurina La 
Sénia. 

 
22.30 h  Observació Astronòmica: “Vine a veure els estels amb nosaltres”. Lloc: 

Cruïlla entre Ctra. Mas de Barberans i el camí de l’hipòdrom del Pla de 
Roquillo. (Activitat supeditada a la meteorologia). 

  Organitza: Associació Astronòmica Aldebaran.  
 
00.30 h  Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra NUEVA ALASKA. 
 
 
DIMARTS, 22 D'AGOST “DIA DEL POBLE VEÍ (TRAIGUERA)” 
 
08.00 h  Diana tradicional de gaita i tabal de Joventuts Unides. 
 
09.00 h Tir al Plat Olímpic al Camp de Tir Les Comes (Tirada local). 

Organitza Societat de Caçadors Verge Pallerols. 
 
09:00 h          3r. Torneig de Festes Majors de PÀDEL. Homenatge a Antonio Talavera. 

Lloc: Instal·lacions del polígon Pla de la Bassa. En acabar la competició hi 
haurà paella. Organitza: Faig Pàdel.  

 
10:00 h IV Concurs de Truites L'Onada La Sénia. Tots els participants han de portar 

les truites al centre (fins les 11.00 h) 
 El jurat format per professionals del gremi de la restauració faran el tast de 

truites (11.00 h a 11.30 h). Lloc: Residència d'Avis L'Onada. 
 
11.00 h Cursa Ciclista “Vila de la Sénia” (50è Trofeu Sant Bartomeu). Categoria 

Grans Clàssiques Catalunya (Èlit, sub-23, sénior, M30) Circuit: c/ Barcelona, 
Tarragona, Berenguer IV, camí del cementiri, camí del Pou de les Sinyoles, 
Lligalló de les Sinyoles, Ctra. del Mas de Barberans i c/ Barcelona. Organitza: 
Unió Ciclista la Sénia. Consta d’11 voltes amb un total de 100 km.  

 
11.30 h Esmorzar popular de festes a la Residència d'Avis L'Onada La Sénia. 
 
11.30 h Parc Infantil al c/ del Mar (fins les 13.30 h) 
 
12.00 h A l’Ajuntament, recepció oficial del Consistori de Traiguera 

Seguidament, al Parc Municipal, acte social en honor als seniencs nascuts o 
provinents de Traiguera. (Apunteu-vos prèviament a l’Ajuntament fins al dia 
11 d’agost) 
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12.00 h 4t. Campionat de Festes Majors de TENNIS TAULA (Ping-Pong) al Bar 
Terrassa La Cantina.  

 Categories Infantil i Adults. Inscripcions d’11 a 12 h. Sorteig a les 12 h.  
 Patrocinen: Mobles Isabel Miró i Bar Terrassa la Cantina.  
 
18.00 h  Corregudes de Cavalls “Festa tradicional declarada d’interès comarcal” 

Lloc: Hipòdrom del Pla de Roquillo.  
Trofeus per a la categoria de genets locals donats per «Xarxa Esports»  
Premis per a la categoria Junior donats en forma de vals de compra per 
“Fecose i “ Ass.Esportiva la Sénia a Cavall”.  
En acabar: Tradicionals "Corregudes de Burros" amb acompanyament de 
gaita i tabal de Joventuts Unides. 

 
18.30 h Parc Infantil al c/ del Mar ( fins les 20.30 h) 
 
20.00 h Cercavila de la Banda de l’Escola de Música de la Sénia (A.M.S.). 
 
20.30 h Concert de la Banda de l’Escola de Música de la Sénia (A.M.S.).  

Lloc: Casa de Cultura 
 

21.00 h  “II GIMCANA DELS ATREVITS, A LES FOSQUES”. Sortida de davant 
l’Ajuntament 

 
22.30 h  Exhibició de Balls de Saló al pati de l’Escola Jaume I.   
 
00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra BLACK BAND. 
 
 
DIMECRES, 23 D'AGOST “DIA DE LA GENT GRAN - NIT JOVE” 
      

 
11.00 h Visita de les autoritats a les cases dels seniencs que compleixen 90 anys 

per imposar-los la insígnia d’argent i visita a la Residència d’Avis, 
acompanyats per gaita i tabal de Joventuts Unides.  

 
11.00 h Espectacle Infantil “Sonata Circus” al Parc Municipal 
 
12.00 h Missa en honor a la Gent Gran organitzada per la Parròquia. 
 
12.30 h Cercavila de l’Agrupació Musical Senienca. 
 
12.30 h A la plaça Major, recepció oficial i salutació per part del Consistori als 

 seniencs  majors de 80 anys 
 
12.30 h Vaquetes pel carrer Papa Luna i correbous fins la plaça del Clot de 

Pedrenya. (Ramaderia GERMANS PRÍNCEP de Camarles). 
 
12.45 h Acompanyament de la comitiva de Gent Gran per la Banda de Música de 

l’AMS des de la plaça Major fins al Parc Municipal. 
 
13.00 h  Homenatge a la Gent Gran, al Parc Municipal 

- Actuació de la Banda de l’Agrupació Musical Senienca 
- Actuació de la rondalla Teixidor. 
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- Imposició de la insígnia d’argent als seniencs que compleixen 90 anys    
- Dinar de la Gent Gran al Parc Municipal (Col·labora: "LA CAIXA")  

                        - Actuació de la “Casa de Andalucía”. 
 
18.00 h Bous a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia FERNANDO MANSILLA 

de Torreblanca) amb acompanyament de l’Agrupació Musical Senienca i gaita 
i tabal de Joventuts Unides. 

 
18.30 h.           Itineraris per les Terres de Cruïlla. “Recordant antics comerços”. 
                        Punt de trobada: Placeta de l’Església. Organitza: Centre d’Estudis Seniencs 

i Antena del Coneixement de la URV a la Sénia.  
 
22.00 h Carretó taurí embolat per als més menuts a la Plaça del Clot de Pedrenya. 

Organitza: Associació Penya Taurina de la Sénia. 
 
22.30 h Bou embolat a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia FERNANDO 

MANSILLA de Torreblanca). Embolada a càrrec de l’Associació Penya 
Taurina de la Sénia. 

 
22.30 h        Concert del Conjunt Instrumental Avançat, Cor Jove i Coral Polifònica de 

Joventuts Unides. Lloc: Casa de Cultura 
 
00.00 h  NIT JOVE amb el grup “STRENOS”. Col·labora Bar Mateu’s.  
 En acabar, hi haurà Dj’s. Lloc: Al pati de l’Escola Jaume I. Organitza, 

juntament amb la Regidoria de Festes, l’Associació Joves Seniencs. 
00.30 h Ball al Parc Municipal amenitzat per ALMAS GEMELAS. 
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DIJOUS, 24  D'AGOST “DIA DE SANT BARTOMEU” 
 

9.00 h  Tir a la guatlla al Coto Mas de l’Ullastre. 
      Organitza Societat de Caçadors Verge Pallerols 

 
10.30 h  Campionat de Petanca. Lloc: Camp de joc de petanca de baix la Terrassa.  

                 Organitza: Amics de la Petanca La Sénia. 
 
11.30 h Parc Infantil al c/ del Vent (fins les 13.30h) 
 
12.00 h Missa en honor del Patró Sant Bartomeu (cantada per la Coral de Joventuts 

Unides).  
 
12.30 h           Cercavila de l’Agrupació Musical Senienca 
 
12.45 h    Processó amb acompanyament de l'Agrupació Musical Senienca. Pas 

processional i sortida de missa tradicional de gaita i tabal a càrrec de 
Joventuts Unides. En acabar la processó Ball de la Jota Senienca, a càrrec 
de la Casa de Andalucía, a la Plaça Major. 

 
18.00 h Corregudes de Cavalls “Festa tradicional declarada d’interès comarcal” 

Lloc: Hipòdrom del Pla de Roquillo.  
Trofeus per a la categoria de genets locals donats per « Xarxa Esports»  
Premis per a la categoria Junior donats en forma de vals de compra per 
“Fecose i “ Ass.Esportiva la Sénia a Cavall”.   
En acabar: Tradicionals "Corregudes de Burros" amb acompanyament de 
gaita i tabal de Joventuts Unides. 

 
18.00 h Obertura de l’EXPOSICIÓ DE BONSAIS. Lloc: Planta baixa de l’Espai Jove. 

(Es podrà visitar fins dissabte 26 d’agost, de 18 a 21 h)  
Organitza: Associació Bonsai la Sénia. Col·labora Bonsaizen. 

 
18.30 h Parc Infantil al c/ del Vent (fins les 20.30 h). 
 
19.00 h Exhibició de Gimnàstica Rítmica a càrrec del Club Rítmica la Sénia. 

Lloc: Plaça Catalunya 
 
20.00 h Concert de l’Orquestra EUROPA al Parc Municipal. Patrocina Sénia-Net 
 
22.00 h           Concert SOMMELIERS a la Casa de Cultura. 
                       Venda anticipada d’entrades a: La Manjoia i a Maria Victòria Joies (7 €) 
                       1 hora abans del concert, a la Casa de Cultura (10 €) 
 
22.00 h  Espectacle Eqüestre a la Plaça del Clot de Pedrenya.  
  Col·labora: Club Esportiu la Sénia a Cavall. 
 
00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra EUROPA. 
 
01.00 h Festa pels pubs i acompanyament fins al Parc Municipal a la mitja part del 

Ball (Batucada BATUCAMS). 
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DIVENDRES, 25 D'AGOST  
 
06.30 h  Vaquetes a la matinada a la plaça del Clot de Pedrenya. (Ramaderia Hnas. 

DILLA PONS de Vall-de-roures). 
 
10.30 h Concurs de guinyot. Patrocina Tasca de la Iaia Neus. 
 
11:30 h Jocs tradicionals de la Sénia amb proves per a tota la família: cursa de sacs, 

trencada d’olles, cursa de cullera i ou, inflables per als més menuts, etc.  
Col·labora: Creu Roja La Sénia i Grup Voluntari Jocs Tradicionals.Lloc: Parc 
Municipal. 

 
12.30 h Vaquetes pels carrers i correbous fins la plaça del Clot de Pedrenya 

(Ramaderia Hnas. DILLA PONS de Vall-de-roures). 
 
17.00 h “Cagada del Manso” a la plaça Clot de Pedrenya 
 
18.00 h Bous a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia GERMANS PRINCEP de 

Camarles), amb l’acompanyament de l'Agrupació Musical Senienca i gaita i 
tabal  de Joventuts Unides i Batucada Batucams. Pilotes per als més menuts 
patrocinades per Sénia-Net.  

 
19.00 h 18a Cursa Urbana i 13è Memorial Josep Martí Gisbert. (Inscripcions el 

mateix dia a les 17:30 fins les 18:30). Col·labora Restaurant Europa de 
Fredes.  
Lloc: Passeig de la Clotada. 

-Menudets (masculí i femení)  19.00 h 
-Pre-Benjamí (masculí i femení)  19.10 h 
-Benjamí (masculí i femení)   19.20 h 
-Aleví(masculí i femení)   19.30 h 
-Infantil (masculí i femení)   19.40 h 

                                  -Categoria Absoluta (masculí i femení)         19.50 h 
 
20.00 h           Debat al Centre Obrer: “Com arribar a la República mitjançant una 

Revolució democràtica”. Intervindran: Joan Josep Nuet (diputat de 
Catalunya Sí que es Pot i coordinador general d’EUiA), Eulàlia Reguant 
(diputada de la CUP) i Ferran Civit (diputat de Junts pel Sí).  
Organitza: La Sénia per la Independència. 

 
20.00 h           Concert de l’Orquestra LA FANIA. Patrocina STOCK-PLUS.  

  
 
22.00 h Carretó taurí embolat per als més menuts a la Plaça del Clot de Pedrenya. 

Organitza: Associació Penya Taurina de la Sénia. 
 
22.30 h Bou embolat a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia GERMANS 

PRINCEP de Camarles). Embolada a càrrec de l’Associació Penya Taurina 
de la Sénia. 

 
00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra LA FANIA. 
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DISSABTE, 26 D'AGOST  
 
 
11.00 h  Activitat per a totes les edats: “AQUESTES FESTES LLENÇA’T...” per la                

llençadera d’aigua que trobaràs al C / Felip II. (fins les 14.00 h) 
 
12.00 h           Vermut Electrònic amb Djs i barra a preus populars. Lloc: C / Felip II. 
Organitza:          
                       Associació Joves Seniencs 
 
18.00 h  Corregudes de Cavalls “Festa tradicional declarada d’interès comarcal” amb    

Grans Premis de Pura Sang Anglesos. Lloc: Hipòdrom del Pla de Roquillo. 
Trofeus per a la categoria de genets locals donats per « Xarxa Esports»  
Premis per a la categoria Junior donats en forma de vals de compra per 
“Fecose i “ Ass.Esportiva la Sénia a Cavall”.  
En acabar: Tradicionals "Corregudes de Burros" amb acompanyament de 
gaita i tabal de Joventuts Unides. 

 
19.30 h Ballada popular de sardanes amb la COBLA RAPITENCA. 
  Lloc: plaça Major. A la mitja part repartiment de “pa en vi i en sucre”. 

Col·labora: Contrapunt Senienc i Bodega Vallespí de Gandesa.  
 
20.00 h  Concert de l’Orquestra JUNIORS al Parc Municipal. Patrocina Bar Camp de 

Futbol. 
 
21:30 h CORREFOC amb la Colla de Diables i Tambors LO GOLAFRE de 

Remolins.(A partir de les 20 h el drac estarà exposat davant l’Ajuntament) 
                        Recorregut: Sortida des de l’Ajuntament pel C/ Tarragona (sense foc).  

Correfoc: Passeig de la Clotada, Plaça Catalunya, C/ Saragossa, C/ Verge de 
Pallerols, C/ Jaume I i plaça Major.  

-PRECAUCIONS ALS CARRERS DEL RECORREGUT:  
Retireu els vehicles, tanqueu les portes i finestres, recolliu la roba estesa, 
plegueu els tendals i no tireu aigua des de les cases.  

-PRECAUCIONS PER ALS PARTICIPANTS:  
Porteu roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, sabates esportives de 
pell i barret de roba, no demaneu aigua als veïns i eviteu les aglomeracions. 
   

22.00 h  Teatre: “BESOS”, a càrrec del Grup Escènic de la SCER de l’Ametlla de Mar. 
Col·labora: Grup de Teatre Ditirambo. Lloc: Casa de Cultura. Venda 
anticipada d’entrades: Oficina de Turisme (de dimarts a divendres de 09.00 a 
13.00 h.) i 1 h. abans de la funció a la mateixa Casa de Cultura (Preu únic: 3 
€). 

 
00.30 h Ball al Parc Municipal amb l’Orquestra JUNIORS. (A la mitja part, lliurament 

dels premis de les Corregudes de Burros i de la Gimcana dels Atrevits). 
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DIUMENGE, 27  D'AGOST   
 
12:00 h Inflables per als més menuts al Parc Municipal 
 
13.30 h Ball de Vermut al Parc Municipal. 
 
17.00 h Concentració de les carrosses al Passeig de la Clotada per ordenar-se i recollir 

el confeti (*Per a participar en la Desfilada Fi de Festa serà necessari fer inscripció 
prèvia a l’Ajuntament) 

 
18.00 h Desfilada Fi de Festa: Gaita i tabal de Joventuts Unides 

Gegants i capgrossos de la Sénia 
Carrosses locals * 
Pat-Xaranga “Cafè, Copa i Puro” 
Batucada “BATUCAMS” 
Carrosses de les Pubilles, Dames i Acompanyants.

               
                        Recorregut: Pg. de la Clotada, C/ Berenguer IV, Pl Amèrica, C/Saragossa,   

C/Parc,  Pl. Sant Josep, C/ Pelai, C/ Sant Miquel, Pl. Colom, C/ Tarragona i Pg. 
de la  Clotada.     
En acabar, sopar de “sobaquillo”, amb les carrosses que vulguin, a la zona 
de la Solana                                                                                  

 
22.00 h  Cantada d’havaneres amb el grup “ARRELS DELS PORTS”,                                            

a l’exterior de la Casa de Cultura.  
 
23.45 h  Castell de Focs Artificials a la zona del C/ Domenges, a càrrec de "Pirotècnia 

Tomàs” de Benicarló. 
 
00.30 h Festa de la mítica Sala Terminal Risol al Parc Municipal amb Dj Gallo i Dj 

Nino. 
 
     ******************* 
DILLUNS, 28 D'AGOST  
09.00 h Recuperació de la tradicional excursió a Sant Pere, recorregut pel camí 

Natural del riu de la Sénia. Concert a la cova dels Músics. Lloc de la sortida: 
plaça Major.  Col·labora: Restaurant Font de Sant Pere. 

 
18.00 h.        Bous a la plaça del Clot de Pedrenya (Ramaderia GERMÁN VIDAL de 

Cabanes), amb l’acompanyament de l’Agrupació Musical Senienca i gaita i 
tabal de Joventuts Unides. (Dia de la Penya Taurina). 

 
La Regidoria de Festes Majors es reserva el dret de canviar o alterar qualsevol dels actes 
d'aquesta programació, si així es creu oportú. 
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Responsable oficines: 

Roberto Márquez Garcia. 

Ajuntament de la Sénia 
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c/ Tortosa, 1 

Telèfon: 977 71 30 00 

Fax: 977 57 01 68 

E-mail: esports@lasenia.cat 

www.lasenia.cat 

 

Direcció postal: 

C/ Tortosa 1 

43560 La Sénia 

 

CIRCUIT HÍPIC DEL PLA ROQUILLO 

Coordenades UTM: 

X= 40.643493           Y=0.311320 

 

 

Nº Registre Guía Transports: 

ES430440036561 
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RESUM PREMIS A DISTRIBUIR 
TEMPORADA 2017 

 

 

Agost – Festes majors. 

CATEGORIA CURSES EUROS TOTAL 

Junior 3 
175€/dia en vals 

de compra 
525€ en vals de 

compra 

Aficionats 3 775€ dia 2325€ 

Locals 3 900€ dia 2700€ 

Pura Sang 
Anglesos 

2 
3600€ 

4300€ 
7900€ 

 

 
 

 

DIMARTS 22 D’AGOST DE 2017    (PISTA SORRA) 

 
Premi 1 CURSA GENETS AFICIONATS JÚNIOR (Fins 18 anys). 
 
175 €  a  repartir en vals de compra: 75 €  al primer, 50 € al  segon,  25 € al  
tercer i  25 € al quart . 
Distància: 1.000 metres. 

 
Premi 2 CURSA GENETS AFICIONATS SÈNIOR (A partir de 18 anys). 
 
775 €  a  repartir: 350 €  al primer, 225 € al  segon, 150 € al  tercer i 50 € al quart 

. 
Distància: 1.000 metres. 

 
Premi 3 CURSA GENETS AFICIONATS LOCALS. 
 
900 €  a  repartir: 400 €  al primer, 250 € al  segon, 175 € al  tercer i 75 € al quart 
. 

Distància: 1.000 metres. 

 

INSCRIPCIONS: Divendres 18 d’agost de 2017 fins les 13:00 hores.  
PUBLICACIÓ DE PARTICIPANTS: Dilluns 21 d’agost a les 12:00 hores. 
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DIJOUS 24 D’AGOST DE 2017    (PISTA SORRA) 

 
Premi 1 CURSA GENETS AFICIONATS JÚNIOR (Fins 18 anys). 
 
175 €  a  repartir en vals de compra: 75 €  al primer, 50 € al  segon,  25 € al  

tercer i 25 € al quart . 
Distància: 1.000 metres. 

 

Premi 2 CURSA GENETS AFICIONATS SÈNIOR (A partir de 18 anys). 
 
775 €  a  repartir: 350 €  al primer, 225 € al  segon, 150 € al  tercer i 50 € al quart 
. 

Distància: 1.000 metres. 

 

Premi 3 CURSA GENETS AFICIONATS LOCALS. 
 
900 €  a  repartir: 400 €  al primer, 250 € al  segon, 175 € al  tercer i 75 € al quart 
. 

Distància: 1.000 metres. 
 
INSCRIPCIONS: Dimarts 22 d’agost de 2017 fins les 13:00 hores. 
 

PUBLICACIÓ DE PARTICIPANTS: Dimecres 23 d’agost a les 12:00 hores. 
 

 

DISSABTE 26 D’AGOST DE 2017    (PISTA SORRA) 

 
Premi 1 - CURSA GENETS AFICIONATS JÚNIOR (Fins 18 anys). 
 
175 €  a  repartir en vals de compra: 75 €  al primer, 50 € al  segon,  25 € al  
tercer i 25 € al quart . 
Distància: 1.000 metres. 

 
Premi 2 - CURSA GENETS AFICIONATS SÈNIOR (A partir de 18 anys). 
 
775 €  a  repartir: 350 €  al primer, 225 € al  segon, 150 € al  tercer i 50 € al quart 

. 
Distància: 1.000 metres. 

 

Premi 3 – CURSA PSI VELOCITAT – Gran premi Festes Majors. 
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3600 €  a  repartir: 1200 €  al primer, 900 € al  segon, 700 € al  tercer,  500 € al 
quart . 200 € al cinquè i 100 € al sisè 

Distància: 1.600 metres. 

 

Premi 4 - CURSA GENETS AFICIONATS LOCALS. 
 
900 €  a  repartir: 400 €  al primer, 250 € al  segon, 175 € al  tercer i 75 € al quart 
. 

Distància: 1.000 metres. 

 

Premi 5 – CURSA PSI RESISTÈNCIA – Gran Premi Ajuntament de la 

Sénia. 
 

4300 €  a  repartir: 1600 €  al primer, 1000 € al  segon, 800 € al  tercer,  600 € 
al quart . 200 € al cinquè i 100 € al sisè 
Distància: 2.400 metres. 

 
INSCRIPCIONS: Dijous 24 d’Agost de 2017 fins les 13:00 hores.  
PUBLICACIÓ DE PARTICIPANTS: Divendres 25 d’Agost a les 12:00 hores. 

 

 
 
 
 

CONDICIONS GENERALS 

CONDICIONS TÈCNIQUES 

1. Les condicions d’aquest programa seran firmes a partir de la seva aprovació 

pel Ple de l’Ajuntament de la Sénia i, només amb el referent a la denominació 

de les curses o l’augment de la quantia dels seus premis, solament es podran 

introduir modificacions de forma justificada. 

2. Amb les excepcions a què hi hagués lloc per causes de força major, i que es 

comunicarien amb l'antelació necessària, les inscripcions, per que puguin 

considerar vàlides, en les dates i hores assenyalades en el Programa, han de 

ser enviades a l'atenció del Sr. Roberto, degudament signades, 

presencialment a l’Ajuntament o per e-mail al correu: esports@lasenia.cat 

3. Si a la vista de les inscripcions d'una carrera s’observa que el número de 

cavalls participants pogués ser inferior a TRES (3) la carrera en qüestió podrà 

ser eliminada, podent l’organització, en aquest cas, adoptar una de les 

següents mesures: 

a. Desdoblar una altra carrera de la mateixa jornada. 
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b. Obrir un termini nou d'inscripcions per a una altra carrera o altres que 

es disputaran a la mateixa jornada. 

c. Decidir que en aquesta jornada no se celebri la cursa. 

Si en el dia de la cursa quedés, per retirada d'algun cavall, un nombre inferior 

a tres (3) participants, la cursa se celebrarà amb els participants que finalment 

quedin. 

4. S’entén que les distàncies sobre les que es disputen les proves d’aquest 

programa són aproximades. 

5. Si el número de cavalls declarats participants en les carreres a disputar-se fos 

superior al màxim establert, es procedirà segons els següents criteris: 

a. Ordre d’inscripció. 

El número màxim de participants admesos per cursa és de: 

▪ 8 (VUIT) Pista sorra. 

6. Els dorsals seran entregats per l’organització amb el número corresponent 

abans del començament de les curses. 

7. No es permetrà l’accés a la zona de sortida a cap persona sense l’autorització 

de l’organització. 

8. Així mateix, es prohibeix l’ús d’instruments no autoritzats que l’organització de 

les curses puguin considerar que alteren el rendiment dels cavalls en les 

operacions de sortida. 

L’incompliment d’aquest article inclourà la DESQUALIFICACIÓ del participant 

corresponent. 

9. Queda prohibida, baix la immediata responsabilitat del representant i/o del 

genet fer servir instruments elèctrics, mecànics, electrònics, d’ultrasons o altre 

implement extern de qualsevol naturalesa que pugui alterar el normal 

rendiment d’un cavall exceptuant l’ús de la fusta i altres implements permesos 

(Carrilleres, anteojeras, taps...). 

En aquest sentit: 

I. Queda totalment prohibit l’ús del torcedor labial o qualsevol altre 

element de maltractament que pugui ser sancionable en qualsevol lloc 

de l’hipòdrom.  

II. Els cavalls han de portar posats els elements (anteojeras, carrilleres, 

taps) des de la seva presentació al pàdoc. 
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10. Al pàdoc, els cavalls han de ser presentats per un mosso. El número del dorsal 

deurà estar visible. 

11. Els cavalls participants en la cursa han de ser traslladats al lloc previst per a 

la seva presentació al públic abans de la cursa. La presentació dels cavalls a 

pàdoc és totalment OBLIGATÒRIA i s’ha de complir amb l’horari establert. 

12. L’organització podrà a més prohibir participar en la carrera als cavalls que no 

facin acte de presència al lloc de presentació al públic en els cinc (5) minuts 

següents a l'ordre donada per a això. 

13. Si algun cavall no participa en les operacions de pàdoc, ha de ser de forma 

justificada i en prèvia comunicació del representant al responsable del pàdoc. 

14. Tot cavall presentat a pàdoc ha d’anar equipat amb la corresponent sella i 

estreps i amb el dorsal visible. No es deixarà participar a cap dels genets que 

incompleixin aquest article. 

15. L’organització designarà un responsable de pàdoc i ell serà l’encarregat de 

gestionar totes les operacions relatives a ell (Cavalls a pàdoc, genets a dalt i 

cavalls a pista) segons l’horari establert. 

a. Cavalls a pàdoc: aproximadament 10 minuts abans de l’horari establert 

a la cursa. 

b. Genets a dalt: aproximadament 5 minuts abans de l’horari establert a 

la cursa. 

c. Cavalls a pista: aproximadament 3 minuts abans de l’horari establert a 

la cursa. 

Aquest article l’aplicarà el responsable de pàdoc, i ell mateix tindrà la potestat de 

variar els minuts establerts segons circumstàncies que puguin ocórrer en la jornada 

de curses. 

16. Un cop els cavalls estiguin dins de pista, tots els participants queden sota la 

ordre del Jutge de sortida. 

17. El jutge de sortida tindrà la potestat de declarar un cavall no participant. 

18. Tots els genets aniran equipats amb casc i armilla de protecció. L’organització 

no deixarà participar en la cursa qualsevol persona que no compleixi amb 

aquesta obligació. 

És obligatori portar el casc protector fixat des del moment en que un genet es 

disposa a muntar el cavall fins al moment en que tira peu a terra. 
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Després d’un xoc o una caiguda, l’organització pot revisar el material. Tot 

genet participant serà l’únic responsable si utilitza un casc o una armilla de 

protecció que no compleixi les homologacions. 

La persona que munti en una cursa de cavalls sense complir les obligacions 

i/o fent cas omís de les prohibicions contemplades en el present article, serà 

plena i completament responsable de l’ incompliment de les mateixes, siguin 

quines siguin les circumstàncies i les conseqüències d’això. 

19. Els remolcs i camions amb cavalls hauran d’aparcar els vehicles en el lloc 

delimitat per l’organització tal com es pot veure en l’ANNEX 3. 

 

 

CONDICIONS FINANCERES. 

1. Les matrícules seran gratuïtes excepte en les curses de Pura Sang Anglesos 

(Premi 3 i Premi 5) del dissabte de Festes Majors que es dipositarà una fiança 

de 25€ que serà retornada si el cavall participa en la cursa. 

2. Els dorsals seran entregats per l’organització amb el número corresponent al 

representant de la quadra gratuïtament. 

3. Les quantitats destinades a premis i col·locacions en les condicions particulars 

de cada cursa correspondran 100% al representant. 

TOTS ELS PREMIS ESTAN SUBJECTES A LA RETENCIÓ DE L’IRPF 

VIGENT 

4. Tots els representants han d’aportar a l’organització les dades fiscals i 

bancàries, per a procedir als pagaments. 

L’abonament dels premis i col·locacions es farà un cop s’hagi aprovat l’acta de 

les curses per la Junta de Govern Local i en el termini assenyalat per 

l’Ajuntament de la Sénia, exceptuant les curses de Pura Sang Anglesos que es 

pagarà amb xec nominal al finalitzar la jornada de curses. 

5. Els propietaris dels cavalls participants, representants, genets i demés persona 

física o jurídica que directa o indirectament participi en l’organització i/o 

desenvolupament de qualsevol cursa o curses que integren el present 

programa: 

a. Accepten, pel fet de participar en les curses d’aquest programa, que 

qualsevol dret d’explotació audiovisual per qualsevol suport que l’impliqui 
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en la competició desenvolupada segons el present programa, és un dret 

únic i exclusiu de l’Ajuntament de la Sénia com a organitzador. 

b. Permeten expressament l’ús de la seva imatge a l’Ajuntament de la Sénia 

i el dels propis cavalls participants, així com els respectius noms i els 

noms i colors de les quadres participants, per a la seva difusió en 

qualsevol mitjà de comunicació com televisió, diaris, revistes, vídeos, 

internet o qualsevol altre format. 

c. Accepten que el seu nom i imatge (i el de les quadres i cavalls) figuri en 

qualsevol documentació que serveixi com a suport per l’apostant o com 

a mitjà que l’Ajuntament de la Sénia entengui que es necessari publicar 

per al bon desenvolupament de les curses. 

 

L’ INCOMPLIMENT D’AQUESTES CONDICIONS QUEDARÀ REFLECTIC EN LA 

DESQUALIFICACIÓ I EL NO PAGAMENT DELS PREMIS CORRESPONENTS. 

 

EL FET DE PARTICIPAR EN LES CURSES, IMPLICA EL CONEIXEMENT 

D’AQUESTES NORMES I LA SEVA ADHESIÓ A LES MATEIXES, QUEDANT 

SOTMESA LA SEVA PARTICIPACIÓ A LES CONDICIONS QUE EN ELLES 

S’ESTABLEIXEN. 

 

 
 

ANNEXOS 

1. Models inscripcions. 

a. ANNEX 1 – Model inscripció cursa Júnior, Aficionats i Locals. 

b. ANNEX 2 – Model inscripció curses Pura Sang Anglesos. 

2. ANNEX 3 - Model autorització menors. 

3. ANNEX 4 - Plànol delimitació zona aparcaments vehicles autoritzats. 

4. ANNEX 5 - Document vehicles autoritzats. 
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 C. Tortosa, 1 · 43560  La Sénia · Tel. 977 713 000 · Fax 977 570 168 · CIF P-4304500-D 

 

 

INSCRIPCIÓ CURSES CAVALLS 2017 

INSCRIPCIÓN CARRERAS CABALLOS 2017 
(presenteu a l’Ajuntament de la Sénia fins dos dies hàbils abans de cada cursa a les 13h ) 

(presentar en el Ayuntamiento de la Sénia hasta dos días hábiles antes de cada carrera a las 13h) 

 

  

GENETS 
JUNIOR 

  

GENETS 
SENIOR 

 
GENETS 
LOCALS 
LA SÉNIA 

Marqueu amb una creu (X) la cursa que participareu / Marcar con una cruz (X) en la carrera que participareis. 

 
HIPÒDROM DEL PLA DE ROQUILLO 

 

Data/fecha:   
(indiqueu data de la carrera: 22, 24 i/ó 26 d’agost/ indicar fecha de la carrera: : 22, 24 i/ó 26 de agosto) 

 
NOM CAVALL  / NOMBRE CABALLO 

 

(adjunteu còpia passaport equí ara i presentar original abans de la cursa a la taula de veterinaris) 
(adjuntar copia pasaporte equino ahora y presentar original antes de la carrera en la mesa de veterinarios) 

 
QUADRA:   

 

GENET(aficionat)/JINETE(aficionados):   
(Menors d’edat: adjunteu autorització paterna/ Menores de edad: adjuntar autorización paterna) 
(Categoria “Genets Locals”: han d’estar empadronats a la Sénia amb almenys de 2 mesos d’antiguitat) 

 

DADES FISCALS DEL PROPIETARI o REPRESENTANT 
DATOS FISCALES DEL PROPIETARIO o 
REPRESENTANTE: 
(als efectes de cobrament de premis/ a los efectos del cobro de premios) 
(els premis es pagaran per transferència bancària/ los premios se pagaran por transferencia bancaria) 

 

NOM / NOMBRE:   
 

DNI o NIF:   TELÈFON:    
 

ADREÇA / DIRECCIÓN:   
 

CODI POSTAL: POBLACIÓ:   

CORREU ELECTRÒNIC:     

COMPTE BANCARI/CUENTA BANCARIA (IBAN): Cal portar aquest full segellat per 
l´entitat bancària, com a conformitat del nº compte/ Se debe sellar esta hoja por la entidad 
bancaria, como comprobante del nº de cuenta 
(En cas contrari no es farà cap pagament de premis) 

 
 

Nº Compte : SEGELL ENTITAT: 
 

Signatura del propietari o representant /Firma del propietario o representante: 
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C. Tortosa, 1 · 43560  La Sénia · Tel. 977 713 000 · Fax 977 570 168 · CIF  P-4304500-D 

  

 

 

INSCRIPCIÓ CURSES CAVALLS - PSI - 2017 

INSCRIPCIÓN CARRERAS CABALLOS - PSI – 2017 
 

(presenteu a l’Ajuntament de la Sénia o via email en el termini establert al programa de curses) 

(presentar en el Ayuntamiento de la Sénia o vía email en el plazo establecido en el programa de carreras) 

 

  

PURA SANG ANGLÈS 
1.600 m. 
VELOCITAT 

  

PURA SANG ANGLÈS 
2.400 m. 
RESSISTÈNCIA 

 

Data/fecha : 26/08/2016 

Marqueu amb una creu (X) la cursa que participareu    / Marcar con una cruz (X) en la carrera que participareis. 
 

HIPÒDROM DEL PLA DE ROQUILLO 
 

NOM CAVALL  / NOMBRE CABALLO 
 

 
QUADRA:   

 

GENET(aficionat)/JINETE(aficionados):   
(Menors  d’edat: adjunteu autorització paterna/ Menores  de edad: adjuntar autorización  paterna) 

 

DADES FISCALS DEL PROPIETARI o REPRESENTANT 
DATOS FISCALES DEL PROPIETARIO o REPRESENTANTE: 
(Els premis es pagaran al finalitzar la cursa i un cop firmada, per tots els representants del cavalls participants en la 

cursa, la conformitat en el resultat final)/ (*) Caldrà aportar fotocòpia del DNI del representant/propietari per a poder 

firmar conformitat final i rebre els premis. 

 

Los premios se pagaran al finalizar la carrera una vez firmada por todos los representantes de los caballos participantes 

en la carrera , la conformidad con el resultado final.(*) Se tendrá que aportar fotocopia del DNI del representante 

/propietario para firmar la conformidad de resultados y recibir el pago del premio 

 

NOM / NOMBRE:   
 
 

DNI o NIF:   TELÈFON:    
 
 

ADREÇA / DIRECCIÓN:   
 
 

CODI POSTAL: POBLACIÓ/POBLACIÓN:   
 
 

CORREU ELECTRÒNIC/ E-MAIL:   
 

*** Cal aportar DNI del representant(dos cares)// Hay que aportar DNI del representante(2 caras) 
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C. Tortosa, 1 · 43560  La Sénia · Tel. 977 713 000 · Fax 977 570 168 · CIF P-4304500-D 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER A MENORS 
 

CURSES DE CAVALLS DE LA SÉNIA 
 

 

FESTES MAJORS 2017 
 
 
 

El sotasignant, en la seva condició de pare, tutor o responsable 

del/la menor  _, signa el 

present document com a AUTORITZACIÓ del/la menor per a 

participar en les curses de cavalls de la Sénia que tindran lloc a 

l’Hipòdrom del Pla de Roquillo els dies 22, 24 i 26 d’agost de 2017, 

assumint els riscos que comporta aquesta activitat i acceptant les 

normes fixades per a les curses. 

 

 

 

SIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
 

NOM: 
___________________________________________________ 

 

DNI: _________________  
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8. *DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA “AULES DE LA GENT GRAN” CURS 2016-2017 (EXP. 1323/2017) 

 

 

 

 

 

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

Quòrum: majoria simple 

 

Els darrers anys la Universitat Rovira i Virgili Campus TTEE ha dut a terme el programa 
d'Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran, sent la Sénia una de les poblacions on 
tenen lloc les xerrades previstes al programa, que es desenvolupa concretament al Casal 
Sociocultural de la Gent Gran amb la col·laboració de l'Associació de Gent Gran de la Sénia 
i la participació econòmica de l'Ajuntament. 

Des de la URV es proposa a l’Ajuntament de la Sénia la firma del conveni corresponent per 
regular anualment aquesta col·laboració, on es preveu una aportació econòmica màxima de 
l’Ajuntament de 1.100 € per curs. La quantitat exacta a aportar serà informada per liquidació 
amb documentació econòmica justificativa per part de la URV abans del 31 d’octubre de 
2017 en funció de l’alumnat inscrit i les despeses de les xerrades.  

Per part de la Regidoria de Benestar Social, Igualtat i Salut es considera convenient mantenir 
el suport econòmic a aquest programa donada la valoració positiva de les xerrades per la 
dinamització cultural i social que rep la Gent Gran i tenint en compte també que la Sénia som 
seu d'una de les Antenes del Coneixement de la URV, 

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió 
Informativa de Benestar Social, Igualtat i Salut de data 20 de juliol de 2017, amb el següent 
resultat: 

Vots a favor:  7  (4 FS-E, 2 PP i 1 PSC-CP) 
Vots en contra : 0 
Abstencions : 0 

 

Pel fins aquí exposat , el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 13 assistents: 

 

PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sénia i  la 
Universitat Rovira i Virgili per a la realització de les activitats d’extensió universitària “Aules 
de la Gent Gran” curs 2016-2017, autoritzant l’alcalde per a la signatura del mateix.  

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS d’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

PARTS  

D’una part, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en 

endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 
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6633, de 29 de maig de 2014), que representa aquesta institució d’acord amb les 

competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, 

de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003) i modificat per l’Acord GOV/23/2012, 

de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d’abril de 2012). La URV té el domicili al carrer de 

l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-A. 

I de l’altra, el Sr. Joan Moisés Reverté, alcalde de l’Ajuntament de La Sénia (en endavant, 

l’Ajuntament) en virtut del seu nomenament en data 13 juny 2015. L’Ajuntament té el domicili 

a carrer Tortosa, 1, de La Sénia i el seu NIF/CIF és P-4304500-D.  

Totes dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessària per a aquest 

acte. 

 

ANTECEDENTS 

I. La difusió cultural i científica de la URV també té un vessant social i humà que cal destacar, 

amb iniciatives d’extensió universitària. 

II. L’Ajuntament disposa de competències en matèria de prestació dels serveis socials i de 

promoció i reinserció social, d’acord amb l’article 25.2k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de las Bases del Règim Local. 

III. Tant la URV com l’Ajuntament reconeixem la necessitat de coordinar els esforços 

d'ambdues institucions per optimitzar els recursos de què disposem. 

Així, doncs, formalitzem aquest conveni d’acord amb les següents: 

 

CLÀUSULES 

PRIMERA. L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la URV i l’Ajuntament per a 

la realització d’activitats d’extensió universitària a la població de La Sénia a partir del curs 

2016-17. 

SEGONA. La URV, mitjançant el seu campus a les Terres de l’Ebre, s’obliga a portar a terme 

a la població de La Sénia, una programació de xerrades i activitats d’extensió universitària, 

dirigides a la seva població. 

Anualment, la URV i l’Ajuntament acordaran la programació de les activitats d’extensió 

universitària que s’inclouran en el marc d’aquest conveni mitjançant una comissió creada a 

tal efecte, tal com s’estableix a la disposició setena d’aquest conveni. 

TERCERA. L’Ajuntament posarà a disposició l’espai idoni a la seva població i el material 

necessari (canó, pantalla, ordinador portàtil, pissarra o altres) per dur-hi a terme les activitats 

esmentades i es compromet a difondre aquesta iniciativa entre la seva població.  
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QUARTA. L’Ajuntament aportarà a la URV (en cas que les activitats d’extensió universitària 

presentin un dèficit) la diferència per cobrir el diferencial  entre els ingressos generats i la 

totalitat de despeses de l’activitat  fins a un màxim de 1.100 euros. 

En aquest cas, la URV haurà de presentar la documentació econòmica justificativa del 

resultat negatiu de les activitats amb anterioritat al 31 d’octubre de 2017.  

L’import corresponent es farà efectiu amb càrrec a la partida 231.481.01 del pressupost de 

l’Ajuntament per a l'any 2017.  

CINQUENA. La URV s’obliga a fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en la difusió i 
promoció que faci de les activitats d’extensió universitària  organitzades pel campus de les 
Terres de l’Ebre a la seva població. 

SISENA. Llevat del que en aquest conveni s’atribueixi expressament a un altre òrgan, 

l’organització i el finançament d’aquestes activitats corresponen a la URV d'acord amb la 

seva normativa general d'organització. 

En aquest sentit, les persones que coordinen les activitats d’extensió universitària de la URV 

han d’elaborar amb l’antelació suficient una proposta de matèries a tractar en aquestes 

activitats. 

SETENA. S’ha de crear una comissió de seguiment formada per un representant de 

cadascuna de les institucions signants, sens perjudici que puguin assistir-hi altres persones 

convidades per qualsevol de les parts.  

Aquesta comissió ha de valorar les propostes elaborades per les persones que coordinen 

les activitats d’extensió universitària de la URV quant a la determinació de les activitats que 

conformen l’oferta formativa. 

La comissió de seguiment ha d’analitzar qualsevol altre aspecte o incidència derivats de la 

col·laboració regulada en aquest conveni, sens perjudici que algun d’aquests aspectes 

exigeixi la formalització d’un document entre les parts, que ha d’esdevenir una addenda al 

present conveni.  

VUITENA. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits 

per la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, que les parts ens 

comprometem a respectar en tot allò que sigui d’aplicació a la informació objecte d’aquest 

conveni. 

NOVENA. La durada del conveni s'estableix per al curs 2016-17 i s’haurà de prorrogar de 

manera expressa d’acord amb els límits establerts per la llei.  

Així mateix, les parts podem efectuar la resolució anticipada d’aquest conveni, per mutu 

acord o bé per decisió d’una part en cas d’incompliment de l’altra de les condicions 

essencials de la present col·laboració. En aquest darrer supòsit, les parts ens obliguem a 

finalitzar les activitats que restin pendents i que estiguin compromeses. 

 

DESENA. Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les parts hem d’intentar resoldre 

qualsevol discrepància en la interpretació i aplicació del conveni en la comissió de seguiment 
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prevista a la clàusula setena. Si això no és possible, les parts ens hem de sotmetre als jutjats 

i tribunals de Tarragona. 

I, en prova de conformitat, signem aquest document per duplicat, en el lloc i la data esmentats 

més avall. 

Tarragona, XXXdataXXXX 

El rector de la      L’alcalde  
Universitat Rovira i Virgili    Ajuntament de La Sénia” 
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9. *PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 2016 (EXP. 
595/2017) 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTS 
 
En data 9 de maig de 2017, l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte 
general i sol·licitar a la Intervenció la confecció del compte general i l’emissió de l’informe 
d’intervenció preceptiu. 
 
En data 25 de maig de 2017, la interventora accidental va emetre informe favorable de la 
Intervenció relatiu al compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les 
principals conclusions del qual són les següents: 
 
1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents 
estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 
146.512,97 euros. 

 
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de 702.704,44€. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual 
de 11.008,96 euros.  

 
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 
252.732,66 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 86,13% i d’ingressos 
del 85,93%.  

 
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de 
l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 424.676,71 euros, un 
compliment de la regla de la despesa de 93.996,57 euros, un rati de deute viu de 25,49% i 
un PMP del darrer trimestre de 2016 de 11,36 dies.  

 
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases 
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del 
simplifica 
 
En data 26 de maig de 2017,  l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes. 
 
En data 30 de maig de 2017, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va 
dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general. 
 
En data 20 de juliol de 2017, la secretària accidental va certificar que el Compte General es 
va exposar al públic durant el termini del 16 de juny al 18 de juliol de 2017 i que durant el 
termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la 
tramitació i el contingut. 
 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació aprova per 8 vots a favor (8 de FS-E)  i 5 
abstencions (2 de PP, 1 del PDeCAT, 1 de Junts-ERC-AM i 1 del PSC-CP):  
 
PRIMER. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 
integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- La memòria 
 
SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, 
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris 
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
TERCER. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva. 
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10. *MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE 
CASTOR (EXP. 902/2017) 

 

 

 

 

 

 

Òrgan que presenta la proposta: Junts-ERC-AM, FS-E i PDeCAT.  

Quòrum: majoria simple 

El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per 
tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, 
per aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 
quilòmetres, i una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs, però 
físicament més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona i Alcanar.  

Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, 
així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també per la 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat l’oposició al 
projecte. Han estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions, preguntes i 
iniciatives que s’han presentat des de diverses institucions exposant els dèficits, les 
mancances, les incògnites, l’opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats que oferia el 
projecte.  

Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i Energia en què 
es detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost de les 
instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007 als 1.272 
MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber que no hi va haver un sistema transparent 
d’adjudicació de l’obra, de manera que, a la pràctica, va ser una ‘autoadjudicació’. Així va 
ser com només s’hi va poder presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, 
a la vegada, era el principal accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas Escal 
UGS. Segons un informe redactat l’any 2012 per la Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent 
al Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria haver incrementat fins al 17 % el benefici 
industrial gràcies a la construcció del Castor.  

El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i, després 
que s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri d’Indústria i 
Energia ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas, una instal·lació que 
encara estava en fase de proves i que, per tant, no estava operativa. 

El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre del 
mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s’encarregava a 
Enagás la hivernació de les instal·lacions del magatzem de gas Castor i s’aprovava el 
pagament, en el termini de 35 dies, d’una indemnització a l’empresa concessionària de 1.350 
MEUR. Aquesta quantitat més els respectius interessos durant 30 anys, la pagaran els 
consumidors mitjançant el rebut del gas.  

El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja havien advertit 
amb anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí Castor va originar el 
miler de terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte Ambiental de les 
instal·lacions del Castor no va incloure cap estudi per avaluar els riscos sísmics associats al 
projecte, malgrat la proximitat d’una falla a la plataforma marina. I això que tant l’Observatori 
de l’Ebre com l’Institut Geològic de Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del 
Sénia havien apuntat i demanat la necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de 
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l’activitat. 

 

El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà de 
desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un cost 
anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguen els consumidors.  

Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i 
terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels 
que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor. 

 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 13 assistents:  

PRIMER. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de 
gas submarí Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament totes les 
instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les servituds 
afectades pel gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística 
dels espais afectats pel projecte i l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del projecte 
com dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i empreses dels 
propietaris. 

SEGON. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de seguiment 
de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part els 
ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats pel 
Castor. 

TERCER. Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre l’operativitat 
de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com avui dia; 
d’una auditoria tècnica del projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que 
presenta actualment la zona que va patir els sismes. 

QUART. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació 
contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, 
perquè fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte, investigant-
ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació. 

CINQUÈ. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una Comissió 
d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels 
que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor i 
emprendre les accions legals pertinents que se’n derivin. 

SISÈ. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre 
d’Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal de 
Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient 
de la Unió europea. 
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11. INFORMACIONS DE L’ALCALDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

 

  

I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les vint-

i-dos hores del dia vint-i-vuit de juliol de dos mil disset de la qual jo, la secrètaria accidental, 

emeto la present acta.  

Vist i plau, 

 

La Secretària-interventora accidental,                                                    L’alcalde,  

Míriam Muñoz Vidal                                                                       Joan Moisés Reverté  
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