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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
 
 
Núm. de sessió:12/2017  Hora:19:45h 
Tipus: EXTRAORDINARI  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Sénia 
Data:24/11/2017      
Expedient:1311/2017 
 
Assistents a la sessió: 

President: Joan Moisés Reverté 

 

Regidors i regidores: 

Isa Castell Solà (FSE-E)  
Fernando Bel Vidal (FSE-E)  
Alma Gimeno Blas (FSE-E)  
Pau Garcia Bel (FSE-E) 
Laia Sanz Masclans (FSE-E)  
Javier Sabater Sabater (PP)  
Arturo Martínez Hernández (PP) 

José Antonio Tíscar Mata (ERC-AM)  

Juan Miguel Tíscar Gómez (PSC-CP) 

 
S’excusen: 
David Capitán Cano (FSE-E) 
Elena Tobias Bellés (FSE-E) 
 

 
Secretària interventora accidental: 
 
Míriam Muñoz Vidal 
 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia l’alcalde  excusa la presència al Ple del regidor 
David Capitan Cano (FS-E) i el motiu del retard de l’inici del Ple. 
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Ordre del dia, previst per a la sessió: 

 
 

1. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM.2017-0632  D’APROVACIÓ DEL COST 

EFECTIU DELS SERVEIS 2016 (EXP. 1105/2017) ................................................ 3 

2. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ 3R TRIMESTRE 

(EXP. 566/2017) ..................................................................................................... 6 

3. SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

DEL 21 DE DESEMBRE DE  2017 (EXP. 1248/2017) ............................................ 9 

4. DICTAMEN DE SUPORT AL MANIFEST UNITARI DEL 25 DE NOVEMBRE DE 

2017, DIA INTERNACIONAL  PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS 

LES DONES (EXP. 1299/2017) ............................................................................ 13 

5. MOCIÓ DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES 

I PRESOS POLÍTICS (EXP. 1327/2017) ............................................................... 17 
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1. *DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM.2017-0632  D’APROVACIÓ DEL COST 
EFECTIU DELS SERVEIS 2016 (EXP. 1105/2017) 

 

 
 
 
 
DECRET D’ALCALDIA   (Exp. 1105/2017) 
 
ANTECEDENTS 
 
1. L’entitat local va aprovar la liquidació de l’exercici 2016  en data 28 de febrer de 2017. 
 
2. L’entitat local presta els següents serveis: 

 - Enllumenat públic 

- Cementiri 

- Neteja viària 

- Abastament domiciliari d’aigua potable 

- Clavegueram 

- Accés a nuclis de població 

- Pavimentació de les vies públiques 

- Parc públic 

- Biblioteca pública 

- Instal·lacions esportives d’ús públic 

- Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. 

- Infraestructura viària i altres equipaments 

- Policia local 

- Informació i promoció de l’activitat turística 

- Fires 

- Comerç ambulant 

- Promoció de l’esport 

- Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 

- Promoció de la cultura 
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- Equipaments culturals  

- Conservació, manteniment i vigilància escoles infantil, primària i especials 

 
3. A partir de les dades de la liquidació la Intervenció d’aquesta entitat local ha calculat 

els costos efectius dels serveis que es presten: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local 
estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada 
any el cost efectiu dels serveis que presten. També disposa que es comunicaran els 
costos efectius de cada servei al Ministeri d’Hisenda  i Administracions Públiques per a la 
seva publicació. 

Despeses 

de personal

Despeses 

corrents en 

béns i 

serveis Amortització

Arrendame

nt financer

Transferènc

ies corrents 

i de capital

Altres 

despeses 

relacionades 

amb el servei

Costos 

indirectes

COST 

EFECTIU

Enllumenat públic 69.272,71 100.403,48 6.497,06 0,00 0,00 0,00 21.645,73 197.818,98

Cementiri 15.129,56 5.059,46 4.650,00 0,00 0,00 0,00 2.575,53 27.414,55

Recollida de residus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neteja viària 44.419,54 180,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5.689,69 50.289,89

Abastament domiciliari d'aigua potable 54.768,33 56.868,77 5.317,08 0,00 0,00 0,00 14.241,64 131.195,81

Clavegueram 10.524,63 17.643,03 240,08 0,00 0,00 0,00 3.593,37 32.001,11

Accés a nuclis de població 4.378,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,53 4.936,70

Pavimentació de les vies públiques 35.818,52 85.514,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.478,56 136.811,58

Parc públic 36.362,81 12.287,34 1.656,37 0,00 0,00 0,00 6.206,34 56.512,86

Biblioteca pública 66.590,08 19.306,32 28.052,65 0,00 0,00 0,00 10.957,88 124.906,93

Tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avaluació situacions necessitat social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenció i extinció d'incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instal·lacions esportives d'ús públic 21.150,61 38.953,33 107.128,24 0,00 0,00 0,00 7.667,51 174.899,69

Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medi ambient urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcs i jardins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestió de residus sòlids urbans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Protecció contra la contaminació acústica i lumínica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses 

de personal

Despeses 

corrents en 

béns i 

serveis Amortització

Arrendame

nt financer

Transferènc

ies corrents 

i de capital

Altres 

despeses 

relacionade

s amb el 

servei

Costos 

indirectes

COST 

EFECTIU

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 71.689,91 3.180,55 16.190,54 0,00 0,00 0,00 9.551,29 100.612,29

Protecció i gestió del patrimoni històric 0,00 7.762,47 2.727,16 0,00 0,00 0,00 990,26 11.479,89

Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evaquació i tractament de les aigües residuals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infraestructura viària i altres equipaments 0,00 6.052,82 0,00 0,00 0,00 0,00 772,16 6.824,98

Policia local 308.624,14 36.146,52 885,85 0,00 0,00 0,00 43.982,68 389.639,19

Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informació i promoció de l'activitat turística 18.385,36 17.414,95 0,00 0,00 2.300,00 0,00 4.860,49 42.960,80

Fires 9.875,87 24.633,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4.402,39 38.911,74

Mercats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comerç ambulant 1.676,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,84 1.890,11

Protecció de la salubritat pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activitats funeràries 0,00 9.145,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,64 10.311,66

Promoció de l'esport 23.592,75 7.765,55 0,00 0,00 26.511,00 0,00 7.382,44 65.251,74

Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 0,00 55.717,96 46.267,85 0,00 1.375,00 0,00 7.283,40 110.644,21

Promoció de la cultura 25.031,67 0,00 0,00 0,00 37.905,00 0,00 8.028,88 70.965,55

Equipaments culturals 0,00 27.004,05 30.244,03 0,00 0,00 0,00 3.444,93 60.693,01

Participar en la vigilància de l'escolaritat obligatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperar amb adm educatives per a la construcció de nous centres docents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservació, manteniment i vigilància escoles infantil, primària i especials 51.752,91 31.550,66 16.076,28 0,00 0,00 0,00 10.627,11 110.006,95

Promoció de la participació ciutadana a l'ús eficient de les tecnologies de la informació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre estableix els criteris de càlcul del cost 
efectiu dels serveis que presten les entitats locals. 
 
3. La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació 
Autonómica i Local especifica les unitats físiques de referència de cada servei. 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local i que s’han 
relacionat a la part expositiva d’aquest informe. 
 
SEGON.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius 
dels serveis anteriorment referenciats. 
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2. *DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ 3R TRIMESTRE 
(EXP. 566/2017) 

 

 

 
 
 
INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació. 
 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals 
de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de 
cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la 
mateixa Ordre. 
  
3. FONAMENTS DE DRET 
 

• Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials. 

 
4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
 estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà 
trametre informació relativa: 

• a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la 
seva execució fins a la finalització de l’exercici,  

• a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost,  

• a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses 
pendents de pagar,  

• a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu finançament,  

• a l’actualització del pla de tresoreria,  
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• a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i 
despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  

• a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute  

• a informació relativa a la plantilla de personal. 
  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
A data 30 de setembre de 2017 l’Ajuntament de la Sénia, té una plantilla de personal de 
63 persones i 13 regidors, els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 53 

Òrgans de govern 13 

Policia local 10 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2017 és de 
1.180.401,49 €. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
L’evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, ha estat la següent: En quant 
a Policia Local es mantenen el número de places, i en el cas de l’Administració General, 
l’increment és degut  a les contractacions temporals per activitats..  
 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al tercer 
trimestre és del 56,77 % i el de despeses del 46,54 %. Aquests percentatges estan 
calculats sobre el pressupost inicial afegint-li les modificacions de crèdit aprovades durant 
l’exercici. 
 
Sobre la  realització dels cobraments i pagaments, és a dir, el grau de realització dels 
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament del 
39,21%  i un nivell de pagament del 92,14 %. El nivell de cobrament està condicionat pel 
calendari fiscal.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament 
en termes totals és de 2.187.179,99 € i el pendent de pagament, de 231.587,12 €. Per 
exercicis tancats, la recaptació acumulada ha estat de 632.528,54 €. Anàlogament, els 
pagaments totals durant el mateix període ascendeixen a 580.167,07 €. 
 
L’ajuntament NO té despeses pendents d’aplicar a pressupost (Compte 413) 
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del tercer 
trimestre és de 1.544.256,18 €.  
 
4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en 
curs els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut fins a la data de 
finalització del tercer trimestre els següents drets i obligacions: 
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Projecte de despesa RD Desviació RD 
en relació a 
l’annex 
d’inversions 

ADO Desviació ADO en 
relació a l’annex 
d’inversions 

Sala central centre 
entitats 

5.194,59  5.194,59  

 
 
No existeixen desviacions en relació a la previsió realitzada a l’annex d’inversions del 
pressupost.  
 
4.2.3. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que  el líquid disponible a final d’aquest 
període és de 674.787,86 €.  
 
 
4.3. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit 
del deute viu: 
 
4.3.1. Durant el tercer trimestre, el càlcul de la necessitat de finançament és de 
342.272,34 € €. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el 
moment de l’aprovació de pressupost, el pressupost ara no és estable mentre que en el 
moment de l’aprovació sí ho era. 
 
4.3.2. La Regla de la despesa calculada en el tercer trimestre, dóna un import de 
4.045.013,94 .€, si  es compara amb la regla de la despesa determinada en l’aprovació 
de la liquidació definitiva del pressupost 2016, 3.554.642,49 €, hi ha una previsió 
d’incompliment en la regla de la despesa. 
 
4.3.3. La previsió de deute viu al finalitzar l’exercici és de 37,09 %.  
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament no compleix en termes acumulats al tercer Trimestre de 2017 amb l’objectiu 
d’estabilitat i en el de la regla de la despesa. 
 
En relació a l’objectiu de la sostenibilitat financera, únicament s’informa en relació al nivell 
del deute viu al finalitzar el trimestre, que és de 1.745.497,31 €, atès que està pendent 
d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute 
per a les entitats locals. 
 
S’informa favorablement  sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i 
despeses en aquest trimestre 
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3. *SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
DEL 21 DE DESEMBRE DE  2017 (EXP. 1248/2017) 

 

 
  
 
 
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei 
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats 
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral 
que es constituirà el dia 21/12/2017, per a les eleccions convocades mitjançant Reial 
Decret 946/2017, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen. 
 

 

SECCIÓ 1-1 
MESA A 
 
TITULARS 
 

PRESIDENTA: BEL CUARTIELLA, ERICA DNI: 47627958H 

1R VOCAL: GARCIA DUBAR, ITTAI DNI 73399479Q 

2N VOCAL: BULLO GUTIÉRREZ, JULIA DNI: 47475692N 

 
SUPLENTS 
 
 

DEL PRESIDENT: BRAU CABALLER, 
JOSÉ RAMON 

DNI: 40906495Y 

DEL PRESIDENT: ADELL VIDAL, NODIER DNI: 47860543G 

DEL 1R VOCAL: IGLESIAS ROS, 
MANUELA 

DNI: 21448375R 

DEL 1R VOCAL: GARCIA BELLÉS, KEVIN DNI: 47858898S 

DEL 2N VOCAL: GINER MESEGUER, 
MARIA JOSÉ 

DNI: 47628441H 

DEL 2N VOCAL: BRANCHAT BAYARRI, 
MARIA CINTA 

DNI: 18969512D 

 

 

SECCIÓ 1-1 
MESA B 
 
TITULARS 
 

PRESIDENT:SERRES PROVINCIALE, 
JORDI FRANCESC 

DNI: 73390145C  

1R VOCAL: VIÑAS GARCIA, LUISA 
MARIA 

DNI: 40916070J  

2N VOCAL: TOMÀS GAVALDÀ, NATÀLIA DNI: 52602506B  

 
 
 
SUPLENTS 
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DEL PRESIDENT: QUERALT VINYALS, 
MERITXELL 

DNI: 47863471B 

DEL PRESIDENT: SÁNCHEZ ANTOLÍ, 
EDUARD 

DNI: 47824487N  

DEL 1R VOCAL: QUERALT LLOBREGAT, 
JOSEP 

DNI: 78579321M 

DEL 1R VOCAL: MARTÍ VIVES, JOSÉ 
JAVIER 

DNI: 40924229F  

DEL 2N VOCAL: RUIZ CASTILLO, MARIA 
ROSA 

DNI: 73384314P 

DEL 2N VOCAL: VIDAL VIVES, CARLOS DNI: 78581553Y 
 

 

SECCIÓ 2-1 
MESA A 
 
TITULARS 
 

PRESIDENTA: AULADELL SOLE, 
ANGELA 

DNI: 38425400J  

1R VOCAL: CERVERA GARCIA, JOSÉ 
MARIA 

DNI: 78579290C  

2N VOCAL: BENET PORRES, TÀNIA DNI: 47826589K  

 
SUPLENTS 
 
 

DEL PRESIDENT: BLANCO SABATÉ, 
ANA Mª 

DNI: 78579659K  

DEL PRESIDENT: FONOLLOSA GARCIA, 
ELENA 

DNI: 47828747V  

DEL 1R VOCAL: CERVERA AGUILAR, 
DÚNIA 

DNI: 47858709X 

DEL 1R VOCAL: CHECA TÍSCAR, ROSA 
Mª 

DNI: 40923702D 

DEL 2N VOCAL: FERNANDEZ GARCIA, 
IZASKUN 

DNI: 47827439C 

DEL 2N VOCAL: FERRERES SÁNCHEZ, 
MARC 

DNI: 47862252B 

 

 
 
SECCIÓ 2-1 
MESA B 
 
TITULARS 
 

PRESIDENTA: GARCIA PASTOR, 
MARINA 

DNI: 47858816W 

1R VOCAL: MÚRRIA SALAET, JOSÉ DNI:40914226D 
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2N VOCAL: MORALES GARCIA, 
VERÒNICA 

DNI: 47625317E 

 
SUPLENTS 
 
 

DEL PRESIDENT: LORENTE FÀBREGA, 
LORENA 

DNI: 47859749S 

DEL PRESIDENT: MARTÍNEZ GARCIA, 
IVANA 

DNI: 52607702D 

DEL 1R VOCAL: GRACIA PEDRO, 
GERARD 

DNI: 47628572B 

DEL 1R VOCAL: MESEGUER FERRE, 
TOMÀS 

DNI: 47936790Y 

DEL 2N VOCAL: GUIMERÀ GUIMERÀ, 
GEMMA 

DNI: 20243542T 

DEL 2N VOCAL: MENDOZA MUÑIZ, 
MONTSERRAT 

DNI: 41081176W 

 

 

 

SECCIÓ 2-1 
MESA C 
 
TITULARS 
 

PRESIDENT: ROIG FABREGAT, ANDREU  DNI:78580674R  

1R VOCAL: VARGAS BORRÀS, MARIA 
DEL MAR 

DNI: 73389333J 

2N VOCAL: PLA CENTELLES, MARIA 
CARMEN 

DNI: 40912511L 

 
SUPLENTS 
 
 

DEL PRESIDENT: TENA SUBIRATS, 
MARTA 

DNI: 40927284A 

DEL PRESIDENT: SABATE VERGE, 
ELENA 

DNI: 40917810M 

DEL 1R VOCAL: ROYO BEL, ANA 
CARMEN 

DNI: 40923870Q 

DEL 1R VOCAL: VALLS ESPINOSA, 
MARIA ANTONIA 

DNI: 47626078R 

DEL 2N VOCAL: QUEROL CABANES, 
JOSEP MARIA 

DNI: 40917266J 

DEL 2N VOCAL: VERGE BONET, JOSEP 
MANEL 

DNI: 47628954W 

 

 

 

SECCIÓ 2-2 
MESA A 
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TITULARS 
 

PRESIDENT: IBAÑEZ SABATE, RAMON DNI: 47855882N 

1R VOCAL: FERRE RODRÍGUEZ, JOSÉ DNI : 37325757T 

2N VOCAL: BUSTOS PERONA, LUIS DNI: 40912149W 

 
SUPLENTS 
 
 

DEL PRESIDENT: CATALÀ BONANZA, 
ROSA Mª 

DNI: 78581623F 

DEL PRESIDENT: HUGUET QUEROL, 
ALEX 

DNI: 47828760F 

DEL 1R VOCAL: CABALLOL ESCUER, 
ANA Mª 

DNI: 40893815E 

DEL 1R VOCAL: BUSTOS DUATIS, 
SANTIAGO 

DNI: 52604902S 

DEL 2N VOCAL: CATALÀ GARGALLO, 
ANTONI 

DNI: 40931056A 

DEL 2N VOCAL: BELTRAN BELTRAN, 
JOSÉ JOAQUIN 

DNI: 73373558Q 

 
 

 

SECCIÓ 2-2 
MESA B 
 
TITULARS 
 

PRESIDENT: SERRANO VILAR, PEDRO DNI: 52603528K 

1R VOCAL: SUBIRATS DOMENECH, 
RAMON 

DNI : 40931508H 

2N VOCAL: VERGE CHILLIDA, JOAN DNI: 47855562Z 

 
SUPLENTS 
 
 

DEL PRESIDENT: TÀRREGA CERVERA, 
MARIA CARMEN 

DNI: 73384514R  

DEL PRESIDENT: RICART ZARAGOZA, 
ELISABET  

DNI: 78579331S 

DEL 1R VOCAL: MESTRE VERICAT, 
MARIA 

DNI: 39391600Y 

DEL 1R VOCAL: MESOUDY MESOUDY, 
MOHAMED 

DNI: 49635276B 

DEL 2N VOCAL: SEBASTIÀ ROYO, 
SERGIO JOAQUIN 

DNI: 78576869Z 

DEL 2N VOCAL: VERGE PEÑA, CORA DNI: 47860930T 
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4. *DICTAMEN DE SUPORT AL MANIFEST UNITARI DEL 25 DE NOVEMBRE DE 
2017, DIA INTERNACIONAL  PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS 
LES DONES (EXP. 1299/2017) 
 

 

 

 

 

 

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

Quòrum: Majoria Simple  

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones, motiu pel qual la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les quatre Diputacions provinc ials han 
fet públic un manifest unitari.  

La Comissió Informativa de Benestar Social,  Igualtat i Salut de 20 de novembre de 2017 
va dictaminar favorablement per unanimitat dels assistents la proposta al Ple donant 
suport a aquest manifest, amb el següent resultat (votació ponderada): 

vots a favor:  8  (6 FS-E, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP) 
vots en contra : 0 
Abstencions : 0 

Pel fins aquí exposat,  el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 11 
assistents:  

PRIMER. El suport de l’Ajuntament de la Sénia al Manifest unitari del Dia Internacional 
per l’eliminació de la violència envers les dones aprovat per la Generalitat de Catalunya, 
la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les 4 
Diputacions Provincials de Catalunya (Annex 1) 

 

ANNEX 1 
MANIFEST UNITARI 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES 

 
25 de novembre de 2017 

 
Avui, en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, tornarem 
a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les vegades que 
calgui. No és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els nostres drets 
fonamentals. 
 
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, tots i 
totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com a 
societat podem erradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones aguanten 
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amb silenci, patiment i sentiment de culpa les agressions. Perquè encara vivim en una 
cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les dones. 
 
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè ara 
l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent. 
 
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la feina. 
On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per familiars, per companys, 
per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir les dones 
assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que ens 
grapegin, que ens violin, que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet d’haver 
nascut dones. 
 
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la violència 
masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi sou. Avui us 
assenyalarem. 
 
-Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra força 
física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no, els que 
us penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara que siguis 
marit, company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis no, ni ens 
toquis. Només un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol moment o en una 
altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies químiques per anul·lar 
la capacitat de decisió de les dones és masclisme disfressat d’estratègia de submissió. 
Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de consentiment. 
 
-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família, 
per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos xantatge, 
per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap 
càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No teniu 
cap poder sobre el nostre cos. 
 
 -Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport públic, 
a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. Els que 
exhibiu els vostres genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens envieu 
missatges amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu els nostres 
telèfons. Els que ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que espereu en un 
pàrking, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a vosaltres 
són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu quan no acceptem les vostres propostes. 
Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu. No és timidesa. És que les dones som 
lliures per decidir amb qui volem estar i, sobretot, amb qui no volem estar. 
 
-Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. Els que 
aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir sexualment, 
per espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us empobreix com a 
homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou criminals. Les dones no 
som propietat de ningú. 
 
-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors, qui 
heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra banda, 
qui no heu recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu. No sigueu 
còmplices. Sigueu íntegres o també us convertireu en culpables. Esteneu la mà a qui ho 
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necessita de veritat. No tolereu la violència contra cap dona. No sou agents passius, teniu 
molt a dir, per aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles. 
 
-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència masclista. 
Amb  la  vostra  feina  mal  feta  contribuïu  a  perpetuar  la  cultura  de  la violència. Ja 
n’hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan les víctimes i 
justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles al servei de 
l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones maltractades, de perseguir-les pel carrer, de 
buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret a la intimitat i destruir la seva privacitat 
i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu l’audiència: l’amor no és possessió. 
L’enamorament no és propietat. La violència contra les dones no és un espectacle. Fer-
ho va contra l’ètica periodística, contra la responsabilitat professional, contra els drets de 
les persones i els infants. 
 
-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les dones 
dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten. Les 
assassinen. A veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com a causa 
d’aquesta violència. 
 
-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era 
l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si l’assassí era 
gelós. Els assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial. 
 
-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les dones: 
no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, no consentiu 
l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència de masclista. Pareu de 
tolerar missatges masclistes que normalitzen relacions de parella tòxiques, que perpetuen 
tòpics sobre la realitat femenina que són falsos, caducs i nocius. 
 
-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estèt ica del 
patiment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i argument 
de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig mortes,  per  
vendre  perfums  o  rellotges  o  el  que  sigui.  Prou  de  sexualitzar les criatures. Pareu 
de dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els nens no són productes 
al vostre servei. 
 
-Empresaris de  l’oci  nocturn que  utilitzeu les  dones  com  a  reclam dels  vostres 
negocis: No sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als 
abusadors que poden trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a 
combatre l’assetjament. No eludiu un problema molt greu que sabeu perfectament que 
també s’esdevé en el vostre àmbit. 
 
-Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials que  
infravaloreu  les  denúncies  de  les  dones:  el  vostre  àmbit  és  essencial  per erradicar 
la violència masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la 
realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que suposa 
conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles 
també són víctimes de la violència masclista. No permeteu que la justícia sigui utilitzada 
pels maltractadors com una estratègia per continuar coaccionant les víctimes. 
I finalment, a totes les dones: 
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes. 
Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si 
viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir, 
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de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-nos 
sentir malament. No som responsables de les agressions que rebem. Les nostres 
opinions, desitjos o reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú pot dir-
nos com hem de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem decidir com volem viure 
i la dona que volem ser. 
 
Novembre 2017  
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5. *MOCIÓ DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES 
PRESES I PRESOS POLÍTICS (EXP. 1327/2017) 

 

 

 

 

 

Òrgan que presenta la proposta: Junts-ERC-AM 
Quorum: majoria simple  

El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i 
el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per 
haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.  

El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del 
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit 
polític amb 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va 
demanar la detenció de la resta.  

Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva 
declaració prevista per al proper 9 de novembre.  

Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins 
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.  

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra 
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra 
el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals 
adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyo l.  

Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de 
govern de Catalunya. El compromís de l’Ajuntament de la Sénia amb la llibertat, la pau, el 
diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.  

Per això, el Ple de la coorporació acorda amb 8 vots a favor (6 de FS-E, 1 del 
PDeCAT i 1 de Junts-ERC-AM) 2 vots en contra (PP) i una abstenció ( PSC-CP):  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia acorda:  

PRIMER.- Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració 
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre 
pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.  

SEGON.- Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, que 
s’han vist desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 
de la CE.  
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TERCER.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat 
i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que 
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.  

QUART.- Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.  

CINQUÈ.- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE. 

 

Abans d’acabar la sessió de Ple, l’alcalde excusa la presencia de la regidora Elena 
Tobias Bellés (FS-E). 

 

 

 

I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
vint hores i quaranta cinc minuts del dia vint-i-quatre de novembre de dos mil disset de la 
qual, jo, la secretària-interventora acc., emeto la present acta. 

 

La secretària-interventora acc,   L’alcalde, 

Miriam Muñoz Vidal     Joan Moisés Reverté 
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